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বিজ্ঞাপন 
স্পা এড রিটেবার কাত এগ 

কি! 
মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ ম্বোধিনী' পত্রিকাঁফত ক্রুগে 

কমে প্রকাশিত হইয়।ডিল। ইহা পৃথক প্রচারিজ্জ হয আমি 

এরূপ অভিলাষ ছিল না। জবশোষে কতিপয় বন্ধুর সার্শ্খেখ 
অনুরোধে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল । পুস্তকাঁকারে এঁচারিত 
করিতে গেলে পরিশ্রাসহকারে সংশোধনার্দি করা আবশ্যক, 

কিন্তু অবকাশবিরহাদি কারণ বশতঃ তাহা সম্যক সমাহিত 

হুইয়। উঠে নাই; হৃতরাং বিশেষজ্ঞ মহাশয়ের স্থানে স্থানে 

অশেষ দোষ দর্শন করিবেন, তাহার সন্দেহ, নাই। 

মহাভারতে নির্দেশ আছে, কেহ প্রথম অবধি, কেহ 

আক্্রীকপর্বব অবধি, কেহ উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, 

ভারতের আরম্ভ বিবেচন! করিয়া থাকেন । ফাঁহারা শেষ কল্প 

জাবলম্বন করেন, তাহাদের মতে উপরিচর রাজার উপাখ্যান 

জবধি2ভরতের প্রকৃত জ্ঝারস্তু; স্ৃতরাং তত্রম্মতে তৎপুর্বনবন্তা 

অধ্যায় সকল তদীয় উপক্রমণিক। স্বরূপ । এই পুস্তক এ 

ক্বংশের অনুবাদ মাত্র; এই নিমিত্ত শেষ কল্প অবলম্বন করিয়া 

অনুবাদিত অংশ উপক্রমণিকাঁভাগ বলিয়। উল্লিখিত হইল। 
মূলগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করাই তক্ধবোধিনী 

সভার উদ্দেশ্য ছিল, আমিও অনুবাদকালে তদনুক্প চেষ্টা 
ও বত্র করিয়াছিলাম। কিন্ত্ত সভার অভিপ্রায় রক্ষা বিষজ্ধে 

কত দুর কৃতকাঁধ্য হইযাছি, বলিতে পার! যায় না। যাহ 
হউক, মুলের সহিত একা করিয়। দেখিলে শনেক স্থলে 



[৪ এ] 

অর্থগত ও তীশুপধ্যনিষ্ঠ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক, তাহার 
সংশয় নাই। মুলগ্রান্থে অনেক স্থান এরূপ আছে যে, সহজে 

অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া ছুর্ঘট। দেই সকল স্থল, অন্ু- 
ধাবন করিয়! অথবা! টাকাকারদিগের ব্যাখ্যা দেখিয়া! পুর্ববাপর 

যেরূপ _€ুবাধ হইয়াছিল, তদনুসারেই অনুবাদিত হইয়াছে ; 

"্ৃর্তরাং তত্তৎস্থলের অনুবাদ সর্ববসম্মত হওয়া সম্ভাবিত নহে। 
ফলতঃ নানা কারণ বশতঃ মহাভারতের অন্ুবাদ নিতান্ত সহজ 

ব্যাপার নয়। 

যাহা হউক, এই পুস্তক পাঠ করিফা' সকলে গ্রীত হইবেন, 

এরূপ প্রত্যাশ। করিতে পারা যায় না । বদি ইহা পাঠকবিশেষের 

পক্ষে কিঞ্চিৎ অংশেও শ্্রীতিপ্রদ হয়, তাহ! হইলেই শ্রম সফল 

বোধ করিব । 

কলিকাতা শ্ীঈশ্ব নি 

সংব ১৯১১! লী মাঘ। ] রচজা শর্ম। | 
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পাটি ও সী গার রং | 

প্রথম অধ্যায় _অনুক্রমণিকা | 

নারায়ণ, সর্ববনরোত্তম নর, (১) এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম 

করিয়া জয় (২) উচ্চারণ করিবেক। 
ক পবা ক পা পপ কাপ সিপিএ পপ পাপ পাপন 

(১) বিষুর অবতার খষিবিশেষ | বিষুণ ধর্মের ওরলে দক্ষকন্য! মৃ্তির 
গর্ভে নর ও নারায়ণ এই মৃত্তিদ্ধয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই 
ধধিরূপে ঘোরতর তপস্তা করিয়াছিলেন । ঘথ। 

ধর্মন্ত দক্ষতৃহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং নারায়ণ! নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবিঃ ॥ 
ভাগবত 141 

ভুর্য্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবুধী । 

ভূত্বাতআ্মোপশমোপেতন্করোদ্ছশ্চরং তপঃ ॥ ভাগ ১।৩।৭। 

পুরাঁণস্তিরে নর নারায়ণের উৎপত্তি প্রকারাস্তরে নির্দিষ্ট আঁছে। 

মহাদেব সরভন্ধপ পরিগ্রহ করিয়। দস্তাগ্রভাগপ্রহার দ্বার! বিষ্ুুর নরসিংহ- 
সূর্তি ছুই খণ্ড করেন, তাহার ন্রভাগ দ্বারা নর ও সিংহত্াগ দ্বার] 
নারায়ণ এই ছুই দিব্যরূপী খষি উৎপন্ন হয়েন। যথা 

ততো! দেহপরিত্যাঁগং কর্তৃং সমভবদ্যদ]। 
তদ। দখ্রাগ্রভাগেন ন্রূসিংহং মুহাঁবলম । 



০ 

্ মহা ভারতে 

কুলপতি (৩) শৌনক নৈমিষারণ্যে (8) দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের 

অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এ সময়ে এক দিবস ব্রতপরাযণ 
সহর্ষিগণ দৈনন্দিন কম্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া! কথা প্রসঙ্গে 

পর শা পপ পর শন পপ শাক্টিপশ অনা পপ পিপিপি শিপ পাপী প্প্সসপপপি 

৪ সরভো। ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ॥ 

ূ নরসিংহে দ্বিধাভুতে নরভাগেন তন্ত ডু । 
নর এব সমুতপনে! দিব্যরূপী মহানৃষিঃ ॥ 
তন্ত পঞ্চাস্তভাগেন নারারণ ইতি শ্রুতঃ। 

অভবৎ স মহাতেজা-মুনিরূপী জনাদ্দনঃ ॥ 

নরে। নারায়ণশ্চোভোৌ স্ষ্টিহেতু মহামতী । 
বয়োঃ প্রভাবে! ছদ্ধর্যঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃন্গ চ ॥ কালিকাপুরাপ ) 

৫২) রামায়ণ মহাঁভারতাঁদি ইতিহাস ও অষ্ঠাদশ পুরাণ ইত্যাদি 
শাক্্র অধ্যয়ন করিলে সংসার জয় হয়, অর্থাৎ জীব জন্মৃত্যুপরম্পরারূপ 
ংসারশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হয়, এই নিমিত্ত তত্তৎ শাস্ত্রের নাঁম জয় মা 

অগষ্ঠাদশ পুরাণানি রামশ্ত চরিতং তথা । 

কার্ং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্মহাঁভারতং বিভঃ ॥ 

তটৈব শিবধন্শীশ্চ বিষুধর্্মাশ্চ শাশ্বতাঃ। 
জয়েতি নাম তেধাঞ্চ প্রবদস্থি মনীষিণঃ ॥ 

মংসারজয়নং গ্রস্থং জয়নামানষীরয়েৎ 1 ভব্ষ্যপুরাণ। 

(৩) আশ্রমের মধ্যে সর্বপ্রধান মুনি । 
(৪) ভগবান্ গৌরমুখ খষিকে কহিগ্নাছিলেন যে আমি এই অরণ্যে 

শ্রক নিমিষে দুর দানবসৈহ্য ধ্বংল করিলাম, এই নিমিস্ত-ইহা নৈমিধ 

নামে প্রলিদ্ধ হইবেক। ষথ। 

এবং কতা ততো! দেবে মুনিং গৌরমুখং তদ1। 

উন্ণাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলম্। 

আরণোহন্মিংক্ততক্বেতনৈমিষারণাসতজ্জিতম্ ॥ 



আদিপর্বৰ | ণ 

কালষাপন করিতেছেন, এমন সময়ে সুতকুলপ্রসূত (৫) লোমহর্ষণ- 

তনয় ডেট পৌরাণিক ৭) উগ্রশ্রবাঃ বিনীত ভাবে তাহাদের 

(৫) ব্রাঙ্গণীর গর্ভে ্ত্রিগ্ের ওরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ ঙ্কীর্ণ 

জাতি । যথ। 

ব্রাঙ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ হৃতঃ | ধাঁজ্বন্ধ্য ১ অধ্যায় । "৮ 

(৬) লোমহর্ষণ ব্যাসদেবের বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন । মহর্ষি প্রসর হইয়া 
তাঁহাকে স্বপ্রণীত সমস্ত পুরাণ সংহিতা সমর্পশ করেন । এই নিমিত্ত 

তিনি পুরাণবক্তা । লোমহর্ষণ সর্ধত্র স্থত নামে প্রসিদ্ধ, কিন্ত ইহা তাহার 

কুলান্্যা়ী নাম, প্রকৃত নাঁম নহে, যে হেতু কন্কিপুরাঁণে স্থতপুক্র বলিয়া 
লোমহর্যণের বিশেষণ আছে; এবং লোমহর্ষণ নামও তীহার আদি 

নাম নহে, তাহার নিকট পৌরাণিক কথ! শ্রবণ করিয়া! শ্রোতিবর্গের 
লোমহর্য অর্থাৎ লোমাঞ্চ হই্ুত, এই নিমিত্ত তাহার লোমহর্ষণ নাম 
হয়। যথা 

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোইভূৎ্ৎ সুতো বৈ লোমহর্ষণঃ । 
পুরাণসংহিতাস্তশ্ৈ দদৌ ব্যাসো মহাঁমুনিঃ ॥ বিষু্৩। ৬। ১৬। 

তথ ক্ষেত্রে সৃতপুত্রো নিহতো! লোমহর্ষণঃ | 

বলরামাস্্রযুক্তাস্মা নৈমিবেহভৃৎ শ্ববাঞ্তয়া ॥ কক্ষি ২৭ অ। 

, লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাঁং ষঃ স্বভাঁষিতৈঃ | 

কর্ম্মণ। প্রথিতস্তেন লোমহর্ষণসংজ্জয়া ॥ কৃর্দবপুরাঁণ | 

(৭) উগ্রশ্রবার পিতা লোমহ্র্ষণ_ব্যাসাঁসনে আসীন হইয়া! নৈমিষারণ্য- 

বাসী খধিদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেছেন, এমন সময়ে বলদেব 
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলে খবিগণ গাত্রোথান পুর্ব্বক 
তাহার সংবর্ধনা ও সৎকার করিলেন, কিন্তু লোমহর্ষণ গাত্রোখানাদি 

করিলেন না । বলদেব তদ্দর্শনে তাহাকে গর্কিত.বোধ করিয়া ক্রোধে 

অধীর হইয়া করস্থ কুশাগ্রপ্রহার ছারা তাহার. প্রাণদণ্ড করিলেন । 
পরে খবিদিগের'অন্থরোধপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, ইহার আর পুনর্জীবন 
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সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । নৈমিধারণ্যৰাসী তপস্থিগণ, দর্শনমান্ত 
অন্ভুত কথা শ্রবণবাসনাপরবশ হইয়া, তাহাকে ধেষ্টন করিয়া 
চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন । উগ্রশ্রবাঃ বিনয়নআ্র ও কৃতাঞ্জলি 

হইয়। অভিবাদন পুর্ববক সেই সমস্ত মুনিদিগকে তপশ্যার কুশল 
জিজ্ঞাসা" করিলেন । তীহারাও ষথোচিত অভিথিসতকারাস্তে 
বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে সমুদয় খধিগণ স্ব স্ব 
আসনে উপবিষ্ট হইলে তিনিও নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট 
হইলেন। অনন্তর, তাহার শ্রীন্তি দূর হইলে, কেন খষি কথা! 
প্রসঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন সুতনন্দন ! 
তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতে, এবং এত কাল কোথায় 
কোথায় ভ্রমণ করিলে বল। 

এই বূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাগ্মী উগ্রশ্রবাঃ সেই সভাস্থ 
প্রশীস্তচিভ্ত যুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়। বথানিয়মে পরিশুদ্ধ বচনে 
এই উত্তর দিলেন, হে মহধিগণ! প্রথমতঃ মহানুভাব রাজাধিরাজ 

হইবেক না, ইহার পুত্র উগ্রশ্রবাঃ আপনাদ্ধিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইবেন। 
তদবধি উগ্রশ্রবাঃ পুরাণবক্তা হইলেন । যথ। 

তমাঁগতমভিপ্ররেত্য সুনয়ে! দীর্ঘজীবিনঃ। 
অভিনন্দ্য ষথান্তাঁয়ং প্রণম্যোখায় চার্চয়ন্ ॥১৩।॥ 

'অনভ্যতায়িনং সুতমক্কত প্রহ্বনাঞ্জলিম্ । 

অধ্যাসীনঞ্চ তান্ বি্রান্ চকোপোহীক্ষ্য মাধব ॥ ১৫ | 

এতাবহক্ষু। ভগবান্ নিবৃত্বোহিসত্বধাদপি । 

ভাবিত্বাততং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভৃই ॥ ১৯ ॥ 

আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদান্থশীসনম্। 
তথ্মাদহ্য ভবেদ্ক্তা আষুরিজ্িযসন্বান্ 1 ২৭॥ ভাগ ১০1 ৭৮। 
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জনমেজয়ের সর্পসত্র ৮) দর্শনে গমন করিয়াছিলাম । তথায় 

বৈশম্পায়নমুখে কৃষ্ণদৈপায়নপ্রোক্ত (৯) মহাভারতীয় পরমপবিত্রর 

বিবিধ অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলাম । অনন্তর, তথ! হইতে প্রস্থান 

করিয়া, নান! তীর্থ পরিভ্রমণ ও অশেষ আশ্রম দর্শন পুর্ববক, 
বহুত্রান্ষণসমাকীর্ণ সমন্ত পঞ্চক তীর্ঘে উপস্থিত হইলবখম । এ 

সমন্ত পঞ্চকে পুর্বেন পাঁগুৰ ও কৌরব এবং উভয়পক্ষীয় নরপতি- 
গণের যুদ্ধ হইয়াছিল । তথ হইতে, মহাশয়দিগের দর্শনাকাভিক্ষী 
হইয়া, এই পরমপবিভ্র আশ্রমে উপনীত হইয়াছি। আপনারা 

আমাদিগের ব্রন্মত্বরূপ। হে তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ খধিগণ ! 

আপনার! ক্সান আহিক অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পৃত হইয়া স্থৃস্থ 
মনে আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, আহ্তা করুন, ধরন্মীর্থসন্ঘদ্ধ 

পরমপবিত্র পৌরাণিকী কথা, অথব। মহানুভাব নরপতিগণ ও 
ধষিগণের ইতিহাস, কি বর্ণনা করিব ? 

খষিগণ কহিলেন, হে সুতনন্দন ! ভগবান্ ব্যাসদেব যে 
ইতিহাস কীর্তন করিয়াছেন, স্থরগণ ও ব্রহ্গর্ষিমগুল যাহা শ্রবণ 

করিয়। প্রীত মনে বহু প্রশংসা করেন, এবং দ্ৈপায়নশিষ্ত মহর্ষি 
বৈশম্পায়ন তদীয় আদেশানুসারে সর্পসত্রসময়ে রাঁজ। জনমে- 
জয়কে যাহা অআরবণ করাইয়াঁছিলেন, আমর! তেই ভারতাঁখ্য 

পরমপবিত্র বিচিত্র ইতিহাস শ্রবণে বাসনা করি। ভারত বেদ- 
শপ শা উপ পাপিিপাা গাপ পাপসপজপ আপী  শপ  বফাপাজাা আপা লাস ০০ কা পাপ পিপিপি তি শশী পপি শিপ পপ পানি 

(৮) সর্পযক্ঞ | সর্পকুলধবংসের নিমিত্ত প্র; যজ্ঞ অন্ত হয়। ইহার 
সবিশেষ বিবরণ কিঞ্চিৎ পরে মুলেই প্রাপ্ত হইবেক। 

(৯) বেদব্যাসের প্রকৃত নাম্ কৃষ্তদ্বৈপায়ন, পরে বেদ বিভাগ করিয়। 

ব্যাস, বেদব্যাস, ইত্যাদি নাম প্রাণ্ড হন। ক্ষ্চবর্ণ ছিলেন এই নিমিত্ত 

কৃষ্ণ, আর যমুনার দ্বীপে জন্মিক্াছিলেন এই নিমিত্ত দ্বৈপাপ্সন। এই ছুই 
শব্দ সমষ্টি, ব্যস্তি, উভয়থাই ব্যাঁসবোধক হয়। 

২ 



১০ মহাভারভ । 

চতুষ্টয়ের সার সমাকর্ষণ পুর্ববক সঙ্কলিত এবং শান্ত্রান্তরের 
সহিত অবিরুদ্ধ ; ভারতে অনির্ববচনীয় অতর্কণীয় আত্মতত্াদি 

বিষয়ের সবিশেষ মীমাংসা আছে ; ভারত পাঠ ও শ্রবণ করিলে 

পাঁপভয় নিবারণ হয় । 

ঝষিনণের প্রার্থনা শুনিয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি নিখিল 

জগতের আদিভূত, যিনি অখণ্ড ব্রহ্মাশুমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, 

ধিনি স্বীয় অনন্তশক্তিপ্রভাবে স্থুল, সুক্ষ, স্থাবর, জঙ্গম, নিখিল 

পদার্থ স্গি করিয়াছেন, যাঁজ্ভিক পুরুষেরা যে অনাদি পুরুষের 
শ্রীতি উদ্দেশে হুতীশনমুখে আহুতি প্রদান করেন, শত শত 
সামগ ব্রাঙ্গণ ষাহার গুণ গান করিয়। থাকেন, এই প্রত্যক্ষ 

পরিদৃশ্ঠমান মায়াপ্রপঞ্চরূপ অতান্তিক বিশ্ব ষাঁহার বিরাটসুস্তি, 
লোকে ভোগাঁভিলাষে ও পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ প্রার্থনায় 
ধাহার উপাসনা করিয়া থাকে, সেই অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, 

কালত্রয়ে অবিকৃত, সকল মঙ্গল নিদানভূত, মঙ্গলমুক্তি, ভ্রিলোক- 
পাতা, যজ্ঞফলদাতা, চরাচরগুরু হরির চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া 

সর্ববলোকপুজিত মহর্পি বেদব্যাসের অশেষ মত নিঃশেষে কীর্তন 
করিব । | 

অনেকানেক অতীতদর্শা মহাশয়ের নরলোকে এই বিচিত্র 
ইতিহ'সি কীর্তন করিয়া গিয়াছেন, বর্তমান কালে অনেকে কীর্তন 

করিতেছেন, এবং উত্তর কালেও অনেকে কীর্তন করিবেন । 

দ্বিজাতির। দৃঢ়ব্রত হইয়া সংক্ষেপে ও বাহুল্যে যাহা অধ্যয়ন 

করিয়া থাকেন, সেই সর্ববজ্ঞানের অদ্বিতীয় আকর বেদশান্ত 

এই পরম পবিত্র ইতিহাদ রূপে আবিভূত। এই বিচিত্র গ্রন্থ 
অশেষবিধ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সময়ে (১০) বন্ছুতর মনোহর শবে 
0১০) নীলকণ্ঠমতে সময় শব্দের অর্থ সঙ্কেত, অর্ভুননিশ্রমত্তে আচার । 
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ও নানা ছন্দে অলঙ্কৃত, এই নিমিত্ত পগ্ডিতমণগ্ডলীতে সবিশেষ 
আদরণীয় হইয়াছে। 

প্রথমে এই জগণ্ড ঘোরতর অন্ধকারে আবুত হইয়! একাস্ত 
'অলক্ষিত ছিল। অনন্তর স্গ্রিপ্রারস্তে সকলব্রক্াগুবীজভূত এক 
অলৌকিক অগ্ু প্রসূত হইল । নিরাকাক, নির্বিকার, অচিস্তনীয়, 
অনির্ববচনীয, সর্ববত্রসম, সনাতন, জ্যোতিন্ধয় ব্রহ্ম সেই অগ্ডে 
প্রবিষ্ট হইলেন । সর্ববলোকপিতামহ (১১) দেবগুরু ব্রহ্ম! তাহাতে 
জন্ম গ্রহণ করিলেন। 

তদনন্তর রুদ্র, স্বায়স্ত্ুব মনু, প্রাচেতস, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত 
পুর, ও একবিংশতি প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন । ধাঁহাকে সমস্ত 
খবিগণ যোগদৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, বিশ্বদেব- 
গণ, একাদশ আদিত্য, অষ্ট বস্থ, ঘমজ , অশ্বিনীকুমারযুগল, 
যক্ষগণ, সাধ্যগণ, পিশাচগণ, গুহগণ, ও পিতৃগণ জন্মিলেন। 

তদনস্তর ব্রক্মপরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ ও সর্ববগুণসম্পন্ন অনেকানেক 

রাঁজবিগণ উৎপন্ন হইলেন। আর জল, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ, 

চন্দ্র, সুষ্য, সংবুসর, খতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, ও বিশ্বান্তর্গত 
অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ স্ষ্ট হইল। . 

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্ঠমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগ প্রলয়কালে 
পুনর্ববার স্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রক্ষে লীন হইয়। যায়। যেমন 
পর্যায়কাল উপস্থিত হইলে খতুগণ স্ব স্ব অসাধারণ লক্ষণ 

শা ৫০৮ পিপি পাপন পপি এ এপি পপ পাস পাপী পপ পা পদ পপি পা পি জী পাস ০ পরব এপ দা আক এ এ. ৭৯ শা সী পি সপ শস্য পারা লন ০০০৬০৬-, (০:৯০ সাজ পরও পল ক পাশা সপ 

(১৯) স্বায়জুব মন্ু ব্রহ্মার আদেশানুসাৰে মনুষ্য ও অন্তান্ত জীব জন্ত 

প্রভৃতি সমুদায় স্প্টি করিয়াছিলেন, এই নিশিত্ত তিনি 'সর্ধ লোকের 

পিতৃম্বর্ূপে পরিগণিত । ত্রহ্মা সেই আদিপিতা স্বায়স্ভুব মন্থুর পিতা, এই 

নিমিত্ত তিনি সর্বলোকপিতামহ। 



৬২ মহাভারত । 

সকল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যুগপ্রারস্তে সমুদায় পদার্থ স্বস্ব নাম, 
রূপ, ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অনাদি, অনন্ত, সর্ববভূত- 
ধহারকারী সংসারচক্র এই রূপে পরিভ্রমণ করিতেছে । 

ত্রয়ন্ত্রিংশৎ সহজ, ব্রয়ক্তিশৎ শত, ত্রয়ক্সিংশ€ দেবতা সংক্ষেপে 

স্ষ্ট হইলেন (১২)। আর বৃহস্তান্ু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবন্তু, 
সবিতা, খখচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, ও মহা, দিবের (১৩) 

এই একাদশ পুক্র জন্মিলেন। সর্বকনিষ্ঠ মহ্যের পুকজ্র দেবভ্রাজ্, 
তওপুজ সুত্রাজ। সুভ্রাজের দশজ্যোতিঃ শতজ্যোতিঠ, সহতজ্- 
জ্যোতি নামে “তিন পুক্র হইলেন । দশজ্যোতির দশ সহত্র 

পুক্র, শতজ্যোতির লক্ষ পুক্র, ও সহজ জ্যোতির দশ লক্ষ পুক্র 
৬০০1 পপ পাশ পা স্পস্ট ০ পা শা পা 

(১২) ত্রয়ন্ত্রিংশৎসহম্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছন্তাঁনি চ। 

ত্রয়স্ক্িংশচ্চ দেবানাং স্থষ্টিং সংক্ষেপলক্ষণা ॥ 

এই মুলের ষথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল । শতসহআীদি সংখ্যা পরস্পর 
বিরুদ্ধ বোঁধ হইতেছে । এই পরম্পরবিরুদ্ধ ত্রিবিধ সংখার টাকাকার 

নীলকঞ এই সমন্বয় করিয়াছেন যে, অষ্ট বন্সু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ 

আধদিতা, ইন্দ্র, ও প্রজাপতি এই ত্রয়স্ত্িংশৎ দেবত1। ত্রয়ন্ত্রিংশৎ শত 

অথবা ভ্রয়স্ত্রিংশৎ সহজ সংখ্যা! তাহাঁদিগের পত্িবারাঁদি সহ গ্ণনাভি- 

প্রায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই বাহুল্য সংখ্যাও সংক্ষেপস্থ্টি অভিপ্রা্ে 

উল্লিখিত । বিস্তারিত স্যষ্টি অভিপ্রায়ে পুরাণাজ্তরে ত্রয়ন্ত্রিংশৎ 'কোঁটি 

সংখ্যার উল্লেখ আছে। অজ্ঞুনমিশ্র প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়। 

পরিশেবে যথাশ্রুত গ্রন্থার্থ সামন্ত সংস্থাপনে ব্যগ্র হইয়া ত্রয়স্ত্িংশৎ, সহজ 
্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়ন্ত্িংশৎ এই তিনের সমষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ 

৩৩৩৩৩৩ দেবতাঁদিগের সংক্ষেপ স্থষ্টি। | 

(১৩) অজ্জনমিশ্রমতে দিব, শব্দের অর্থ ন্বর্গাপিষ্টাত্রী দেবতা অথব! 
অদিতি ! | 



আদিপাব্ৰ | ১৩ 

হইল । ইহাঁদিগের হইতেই কুরুবংশ, যদ্ুবংশ, ভরতবংশ, যযাতি- 

ংশ, ইক্ষাকুবংশ, ও অন্যান্য রাঁজর্ধি বংশের উদ্ভব হইল । 

মহরধি বেদব্যাস যোগবলে প্রাণীদিগের অবস্থিতি স্থান ০১৪), 

ত্রিবিধ রহস্য (১৫), বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাজ্, ধন্ম, অর্থ, 
কাম, ও তত্তত্প্রতিপাদক বিবিধ শান্তর, লোকযাত্রাবিপ্লান, (১৬) 

এতৎ সমুদাঁয় অবগত ছিলেন। এই ভারত গ্রন্থে ব্যাখ্যা সহিত 
সমস্ত ইতিহাস ও অশেববিধ বেদার্থ যথাক্রমে কথিত হইয়াছে । 

লোকে কেহ কেহ সংক্ষেপে কেহ কেহ বা বাহুল্যে জানিতে 

বাসনা করে, এই নিমিন্ত মহর্ষি এই জ্ভানশশস্্রকে সংক্ষেপে ও 

বাহুলো কহিফ়াঁছেন। কোনও কোনও ব্রন্ষিণেরা প্রথম মন্ত্র ১৭) 

অবধি, কেহ কেহ আস্তীকপর্বব অবধি, কেহ কেহ ব!' উপরিচর 

রাজার উপাখ্যান অবধি, এই ভারতের আরুস্ত বিবেচনা করিয়া 

অধ্যঘন করেন । মনীষিগণ অশেষ প্রকারে এই পবিত্র সংহিতার 

ভাবার্থ প্রকাশ করিয়। থাকেন । কেহ কেহ গ্রন্থব্যাখ্যা বিষয়ে 

পটু, কেহ কেহ বা! গ্রন্থার্থধারণ। বিষয়ে নিপুণ । 
ভগবান্ সত্যবতীনন্দন, তপস্থ্া ও ব্রক্মচধ্য প্রভাবে সনাতন 

বেদশীক্ বিভাগ করিয়া, তদীয় সাঁরসঙ্কলন পুর্ববক মনে মনে 
এই পরমাস্ুত পবিত্র ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন । রচনানন্তর 
নি ক ০ পক ক পপ সপ সপ আপ পাপ পাপী ০ আত পিল ৩ ৯ আপি স্পেস 2 শপ শী -৯০াাজটিজবাখ উপ জা পপি | পি ৮ পপীত পক্ষ ১ চা 

(১৪) গ্রাম, নগর, হুর্গ, তীর্থ, আশ্বম প্রভৃতি | 

(১৫) ধর্্মরহস্ত, অর্থরহস্ত, কামরহস্ত। রহস্ত শব্দের অর্থ গুটতক্ব, 

অর্থাৎ যাহার মর বুঝিতে পারা যায় না। 

(১৬) সংসারষাত্র! নির্বাহের বিধিদর্শক নীতিশাস্ত্র বিশেষ । 

(১৭) নারায়ণং নমস্কত্য নরঞৈৰ নরৌভ্তমম্। 

দেবীং সরস্বতীঞধৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 



১৪ মহাভারত | 

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি রূপে এই গ্রন্থ শিষ্তগণকে 
অধ্যয়ন করাইব। ভূতভাঁবন ভগবান্ হিরপ্যগর্ত, পরাশরতনয়ের 
উত্কগ্টার বিষয় অবগত হইয়া, তাহাকে ও নরলোককে চরিতার্থ 

করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং তণসমীপে উপস্থিত হইলেন । ব্যাসদেব 

দর্শনমাত্র -গাত্রোখান করিয়। কৃতার্থন্মন্য ও বিস্ময়াবিষ্ট চিন্তে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, এবং স্বহস্তদত্ত আসনে উপবেশন 
করাইয়। অগ্লিবন্ধ পুর্ববক লম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনস্তর 
ব্রহ্ম! তাহাকে আসনপরিপ্রহের অনুমতি প্রদান করিলে তিনি 

প্রীতিপ্রফুল নয়নে"তদীয় আসনসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া! বিনয়- 
বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি মনে মনে এক পরম 

পবিত্র কাব্য রচন। করিয়াছি, তাহাতে বেদ বেদাঙ্গ ও উপনিষদ 

সমুদায়ের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন, ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমান কালভ্রয়ের নির্ণয়, জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ভাব অভাব 

নিরূপণ, নানাবিধ ধন্ন ও আশ্রমের লক্ষণ নির্দেশ, চাতুর্ববণ্য 

মীমাংসা, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও চতুরুগের বিবরণ, 
নারায়ণ যে ষে কারণে যে ঘষে দিব্য ও মানব যোনিতে জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কীর্তন, এবং অশেষ পবিত্র তীর্থ, নানা 

দেশ, নদ, নদী, বন, পর্বত, সাগর, গ্রাম, নগর, দুর্গ, সেনা, 

ব্যহরচনা, যুদ্ধকৌশল, বক্তৃবিশেষে কথনবৈচিত্র্য, লোকষাত্রা- 
বিধান, এই সমস্ত ও অপরাপর যাবতীয় বিষয়ের সবিশেষ 

নিরূপণ করিয়াছি, কিন্তু ভূতলে তছুপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না । 
ব্রহ্মা কহিলেন, বস! এই ভূমগুলে অনেকানেক মহা- 

প্রভাব খধি আছেন, কিন্তু রহস্যঙ্ভানশালিতা প্রযুক্ত তুমি 
সর্দেরবোত্কৃষ্$ । জন্মাবধি তুমি কখনও বিতথ বাক্য উচ্চান্সণ কর 
নাই ; এক্ষণে তুমি স্বরচিত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া নির্দেশ 
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করিলে, অতএব তোমার এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া! বিখ্যাত 

হইবেক। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা] 
উৎকৃষ্ট, সেইরূপ তোমার এই কাব্য অন্যান্য যাবতীয় কবির 
কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । এক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর, 
তিনি তোমার কাব্যের লেখক হইবেন । ্ 

ইহা! বলিয়া ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলে সত্যবতীতনয় 

গণপতিকে স্মরণ করিলেন। ভক্তবসল ভগবান্ গণনায়ক 
শ্মতমাত্র ব্যাসদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । অনস্তর তিনি 

যথোপযুক্ত পুজা প্রাপ্তি পুর্ববক আসন পরিগ্রহ করিলে বেদব্যাস 
নিবেদন করিলেন, হে গণেশ্বর ! আমি মনে মনে ভারত নামে 

এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, আমি বলিয়া যাই, আপনি লিখিয়া 

যান। ইহা শুনিয়া বিল্পরাজ কহিলেন, হবে ভপোধন ! লিখিতে 
আরম্ভ করিলে ঘদি আমার লেখনীকে বিশ্রাম করিতে না হয়, 

তবে আমি লেখক হইতে পারি । ব্যাসও কহিলেন, কিন্তু আপনিও 

অর্থগ্রহ না! করিয়া লিখিতে পারিবেন না। গণনায়ক তথাস্ত 

বলিয়া লেখকতা অঙ্গীকার করিলেন। মহধি দ্বেপায়ন এই 

নিমিতুই কৌতুক করিয়া! মধ্যে মধ্যে ছুরূহ গ্রন্থগ্রন্থি রচনা 
করিয়াছেন, এবং প্রতিজ্ঞ! করিয়া কহিয়াছেন, এই গ্রন্থে এরূপ 

অষ্ট সহজ্র অষ্ট শত শ্লোক আছে যে, কেবল শুক ও আমি 
তাহার অর্থ বুঝিতে পারি; অপরের কথা দূরে থাকুক, সঞ্জয় 
বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। অস্ফুটার্থতা প্রযুক্ত সেই সকল 
ব্যাসকূটের অগ্ঠাপি কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন ন!। গণেশ 
সর্ববজ্ঞ হইয়াও সেই সকল স্থলে অর্থবোধান্ুরোধে মন্থর হইতেন, 

ব্যাসদেব সেই অবকাঁশে বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন । 

জীবলোক অজ্ঞানতিমিরে অভিভূত হইয়া ইতস্তুতঃ অনর্থ 
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ভ্রমণ করিভেছিল, এই মহাভারত জ্ঞানাঞ্তনশলাকা দ্বারা মোহা- 

ব্রণ নিরাকরণ করিয়। তাহাদের নেত্রোন্দীলন করিয়াছেন । এই 

ভাঁরতরূপ দিবাকর সংক্ষেপে ও 'বাছল্যে ধন্ধম অর্থ কাম মোক্ষ 

রূপ বিষয় সকল প্রকাশ ও হাঁনবগণের মোহান্ধকার নি্রাস 

করিয়াছেন। পুরাণরূপ পুর্ণচন্দ্রের উদয় দ্বারা বেদার্থরূপ জ্যোৎসা 

প্রকাশিত হইয়াছে, এবং মনুষ্যের বুদ্ধিবূপ। কুমুদ্বতী বিকাশ 
পাইয়ীছে। এই ইতিহাসরূপ মহৌজ্জ্বল প্রদীপ মোহান্ধকার 

নিরাকরণ পূর্বক সংসাররূপ মহাগুহ আলোকময় করিয়াছে । 

যেমন জলধর সঁকল জীবের উপজীব্য, সেইরূপ এই অক্ষয় 

ভারতবৃক্ষ ভবিষ্য কবিদিগের উপজীব্য হইবেক । অংগ্রহাধ্যায় 

এই মভাদ্রমের বীজ, পৌলোম ও আস্তীকপর্বব মুল, সম্ভবপর্সব 
স্কন্ধ (১৮), সভ। ও বনপর্বন বিটস্ক (১৯), অরণ্যপর্বৰ পর্বব (২০), 
বিরাট ও উদ্ভোৌগপর্কৰ সার, ভীক্ষপর্বৰ মহাশাখা, দ্রোণপর্কব পত্র, 
কর্ণপর্নন পুষ্প, শল্যপর্বব সৌরভ, জ্ত্রীপর্বব ও এঁধীকপর্বৰ ছায়া, 
শন্তিপর্ব মহাঁফল, অশ্বমেধপর্বব অম্ৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্বব 

আধারস্থ(ন, আর মৌসলপর্নব অত্থ্যচ্চ শীখান্তভ।গ । এই নিরুক্ত 

ভারতদ্রমের পরমপবিত্র স্থুরস ফল পুষ্প বর্ণনা করিব |, 

পুর্ব কালে ভগবান্ কৃপ্ণদৈপারন, স্বীয় জননী সতাবতী 
ও পরমধান্মিক ধীরবুদ্ধি ভীক্মদেবের নিয়োগান্ুসারে, বিচিত্র- 

বীর্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্ররতুল্য (২১) তেজস্বী রিনি উত্পাদন 
পলা পাছা সী পপি প্রজা পপ পি অত পা ২ পাস আব পান রা পক ৭৮ ০২ জি ০ পাপ পপ পাশা 

(১৮) মূল অবধি শাখানির্গম স্থান পর্যযস্ত বুক্ষভাঁগ, খুঁড়ি 
(১৯) পক্ষীর উপবেশনষোগ্য স্থান । 

(২০) শ্রস্থি, গীটি। 

(২১) দক্ষিণাপ্ধি, গার্ৃপত্য, আহবনীয়। কোনও যক্ভীয় অগ্নি অথবা 
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করিয।ছিলেন। মহষি ধৃতরাষ্ট্র, পাও, ও বিছ্ুরকে জন্ম দিয় 
তপন্ঠান্ুরে।ধে পুনর্ববার আশ্রমপ্রবেশ করিলেন । অনন্ভর তীহাঁরা 

বৃদ্ধ হইয়া পরম গতি শ্রীপ্ত হইলে তিনি নরলোঁকে ভাঁরত 

প্রচার করিলেন। পরে সর্পসত্রকালে স্বয়ং রাজ। জনমেজয় ও 

সহস্ সহজ ব্রান্ষণ ভাঁরতশ্রবণার্থে ওহ স্ক্য ও আগ্রহাতিশয় 

প্রকাশ করতে, আশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত কীর্তনের আদেন্শ 

প্রদান করিলেন । বৈশম্পায়ন সদস্তমগুলমধ্যব্র্তী হইয়া দৈনন্দিন 
কন্ম।বসানে ভারত শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন । 

মহমি বেদব্যাস ভারতে কুরুনংশের বৃত্তান্ত, গান্ধারীর ধন্ম- 

শীনত।, বিছুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাস্থদেবের মাহাজ্য, 

পাশুবদিগের সাঁধুতা, ধার্ভরাপ্রদিগের ছুর্ববৃন্ততা, এই সকল বিষয় 

বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভারতসংহেতাকে চতুবিংশতি- 
সহক্শ্লেকনয়ী রচন। করিয়াছিলেন । উপাখ্যানভাগ পরিত্যাগ 

করিলে ভ।রতের সংখ্য। এরূপ হয়। অনন্তর সংক্ষেপে সব্ববার্থ- 

সঙ্গ নন পূর্বক সাদ্ধষশত শ্লেক দ্বারা অন্ুক্রমণিকা রচন! করিলেন । 

ন্যাসদেব ভারত রচনা করিয়। সর্বাগ্রে আপন পুজ্র শুক- 

দেনকে, তৎপরে শুশ্ষাপরায়ণ অন্যান্য বুদ্ধিজীবী শিব্যদিগকে, 
অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর যষ্টিলক্ষশ্লোকময়ী ভাঁরতসংহিতা 

রচনা করিলেন। তন্মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশণ, পিতৃুলোকে পঞ্চদশ, 

গন্ধর্বলোকে চতুর্দশ, আর নরলোকে এক লক্ষ শ্রোক প্রতিষ্ঠিত 

পপ ০ রা ৯৯০০ ০০ পা গা পপ পপ উপ ০৭১০ পপ 1 ০১৭ প ০ পপ পপ পা পাপা পার নি 

গাহৃপত্য অপ্থি হইতে উদ্ধৃত করিত যাহা দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত করা 

যাঁর, তাহার নাম দক্ষিণাগ্রি। গৃহস্থ ব্যক্তি চিন কাল অবিচ্ছেদে ষে 

অগ্নি গৃহে রাখে, তাহার নাম গাহ্পত্য । গার্থপত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
ভোমার্থ যে অগ্নির সংস্কার করা যাক্স, তাহার নাম আঁহবলীয্ব | 

১ 
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আছে। নারদ দেবতাদিগকে, অসিত দেবল পিতৃগণকে, শুকদেব 

গন্ধবর্ব, যক্ষ, ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান, আর ব্যাসশিষ্য 

বৈশম্পায়ন নরলোকে প্রচার করেন। তিনিই পরীক্ষিৎপুক্ত 

রাজাধিরাজ জনমেজয়কে শ্রবণ করান । ইহীরা সকলেই পৃথক্ 
পৃথক সংহিত। কীর্তন করিয়াছিলেন । আমি এক্ষণে নরলোক- 
প্রতিষ্ঠিত শতসহজঅশ্রে(কময়ী সংহিতা কীর্তন আরম্ভ করিতেছি, 
আপনার! শ্রবণ করুন । ছুষ্যোধন অধশ্মময় মহাবুক্ষ, কর্ণ তাহার 

স্কন্ধ, শকুনি শাখা, ছুঃশাসন পুস্প ও ফল, রাজ। ধুতরাষ্ী তাহার 

মুল। যুধিষির ধন্্মময় মহাবৃক্ষ, অচ্ুন তাহার স্কক্ধ, ভীমসেন 
শাখ।, মাত্রীপু্র নকুল সহদেব পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ বেদ ও 

ব্রাহ্মণগণ তাহার মুল। যুধিষ্টিরের চরিতকীর্তনে ধন্মবৃদ্ধি, ভীম- 
সেনের চরিতকীর্তনে পাপপ্রণাশ, ও অজ্ভনের চরিতকীন্তনে 

শৌর্য্যবৃদ্ধি হয়, আর নকুল সহদেবের চরিতকীর্তনে রোগের 
সম্ভাবনা থাঁকে ন1। 

রাজ। পাও, বুদ্ধিবলে ও বিক্রমপ্রভাবে নানা দেশ জয় 
করিয়া, পরিশেষে মুগরানুরাগপরুবশ হইয়। খধষিগণের সহিত 

অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন । তিনি দৈবছুর্বিপাকবশতঃ 
সম্তোগ।সক্ত মগ বধ করিয়া ঘোরতর আপদে (২২) 'পতিত 
হইয়াছিলেন । তথাপি শ্রান্ত্রবিধানানুসারে ধর্ম, বায়, ইন্দ্র, ও 

অশ্বিনীকুমারষুগলের সমাগম ছারা পীশুবদিগের জন্মলাভ ও 
শি, ক শা চাপ পাপা পাপা পপ ১ প্র চারা ৬ পপ পপ ক এ পপ পপি 

(২২) অপুনভ্রত্বূপ আঁপদ্। মৃগয়াকালে পাঞ্ু মুগরূপধারী খাষির 

সম্ভোগসময়ে প্রাণবধ করিয়াছিলেন। খষি তাহাকে এই শাঁপ দেন 
যে, ভোমারও সম্ভোগকালে মৃত্যু হইবেক, ভাঁহাতেই পাঞুর পুক্রোৎ- 
পাদনের ব্যানাতি জন্মে । 
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সদাচ।রাভ্যাসাদি যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কুস্তী ও 
মাত্রী পরম পবিত্র অরণ্যে খধিদিগের আশ্রমে তাহাদিগের 
ল।লন পালন করিতে লাগিলেন । 

কিছু কাল পরে, খধিগণ সেই ব্রহ্মচারিবেশ, অশেষশাস্্রজ্ব, 
সর্বগুণসম্পন্ন রাঁজকুমারদিগকে রাজধানীতে ধৃতরাপ্ট্রীর্টির নিকট 
আনয়ন করিলেন, এবং, ইহারা পাগুর পুজ্র, তোমাদিগেন্র 
পুজ, ভ্রাতা, শিষ্য, ও সুহৃদ, এই বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রস্থান 

করিলেন । ইহা শুনিয়। সমুদায় কৌরব ও সুশীল ধন্মপরায়ণ 
পুরবসিগণ কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিল, 

ইহার! তীহার পুক্র নে, কেহ কেহ বলিল, তীহারই বটে; 

কেহ কেহ কহিল, বহু কাল হইল পাগুর মৃত্যু হইয়াছে, 
তাহার কি রূপে সন্ততি হইতে পারে। অনন্তর সর্বত্র এই 

বাকা শ্রুত হইতে লাগিল, অগ্ক আমরা ভাগ্যক্রমে পাওুর 

সন্ভতি দেখিল।ম ; হে পাশুবগণ ! তোমর। কুশলে আসিয়াছ ? 

তাহারা কভিলেন, আমরা কুশলে আসিয়াছি । অনম্তর কোলাহল 

নিবৃত্ত হইলে, মহাশব্দে আকাঁশবাণী হইল, এবং পুষ্পবুষ্ি, 

সৌরভসঞ্চার, ও শঙ্খছুন্দুভিধবনি হইতে লাগিল। পাঁওুপুজ্রেরা 
নগর প্রবেশ করিলে এই সকল অদ্ভুত বাপার ঘটিয়াঁছিল। 

উক্ত সমস্ত ব্যাপার দর্শনে হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া পৌরগণ আহলাদে 
কোলাহল করিতে লাগিল । 

পাগুবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্স অধ্যয়ন করিয়া! 

পরমীদরে ও অকুতোভয়ে বাস করিতে লাগিলেন । সমুদাঁয় 

লোক যুধিষ্টিরের সাচার, ভীমের ধৈর্য, অড্ভুনের বিক্রম, 
এবং নকুল সহদেবের গুরুভক্তি, ক্ষমা, ও বিনয় দর্শনে পরম 

প্রিতোধ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর অভ্ঞুন সমাগত রাঁজগণ 



২৬ মহাভারভ । 

সমক্ষে দুরূহ কন্দম সম্পন্ন করির! স্বয়ংবরা কন্যা আনয়ন 

করিলেন। তদবধি তিনি ভূমণ্ডলে সকল শস্ত্রবেস্তার পুজ্য 
হইলেন, এবং সমরকালে প্রদীপ্ত দিবাঁকরের ন্যায় ছুর্নিরীক্ষ্য 
হইয়া উঠিলেন। তিনি পুথক্ পৃথক্ ও সমবেত সমুদায় নৃপতি- 
দিগকে পরাজিত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় মহাঘজ্ 
আহরণ করেন । যুধিষ্ঠির, বাস্থদেবের পরামর্শে এবং ভীম ও 
অজ্ভুনের বাহুবলে, ৰলগর্বিবিত জরাসন্ধ ও শিশুপাঁলের ব্ধ 

সাধন করিয়া, অনদান দক্ষিণাপ্রদানাদি সর্ববাঙ্গসম্পন্ন রাজসুয় 
মহাঁষজ্ভ নির্বিবষ্ষে সমাপন করিলেন। নানা প্রদেশ হইতে 

পগুবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, রত, গে।, হস্ত, অশ্ন, বিচিত্র 

বন, শিবির, কম্বল, অজিন, জবনিকা, রাঙ্কৰ আস্তরণ (২৩), 

এই সমস্ত উপঢৌকন উপস্থিত হইতে লাগিল । পাগুবদিগের 
তাদৃশ এপর্ঘ্য দর্শনে হূর্য্যোধনের অন্তরকরণে অত্যন্ত ঈর্্য। 
ও দ্বেব উপস্থিত হইল। তিনি ময়দনিবনিশ্মিত পরমাশ্চর্য্য 
সভা দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতাঁপ পাইলেন । দেই সভায় 

তিনি ভ্রমনশে (৪) ক্মলিতগতি হওয়াতে, ভীম কৃষ্ণের সমক্ষে 

উাাহ।কে গ্রাম্য লোকের ন্যায় উপহাস করিয়াছিলেন । ছুর্য্যোধন 

অশেষবিধ ভো'গন্গুখ ও নানারত্র সম্পন্ন হইয়াঁও মনের অস্থুখে 

দিনে দ্রিনে বিবর্ণ ও কৃশ হইতে লগিলেন। পুক্রবসল ধৃতরা 
পুজ্বের মনঃপীড়ার বিষয় অবগত হইয়। দ্যুতক্রীড়ার অনুভ্ঞ। 
দিলেন । তৎশ্রবণে কৃষ্ণ অত্যন্ত রুষ্ট ও অসন্তষ্ট হইলেন, 
বিবাদতঞ্জনের চেষ্টা ন! পাইয়া বরং তথিষয়ে অনুমোদন প্রদর্শন 

শপ শা পালি পপ কনা ও পপ নি জপ 

(২৩) রঙ্কুরোম নির্শিত রি রঙ্কু মুগবিশেষ | 

(২৪) জলে স্থলন্রম, স্থলে জলম্রম, অগ্গাদ্দে দ্বারভ্রম, দ্বারে অদ্বার্ভ্রম 

ইত্যাদি। 



আঁদিপর্ধর | ২১ 

করিলেন, দ্যুত প্রভৃতি অশেষবিধ কুনীতিও সময করিলেন । 
কারণ বিছুর, ভীদক্ষ, দ্রোণ, ও কুপাচাধ্যের অনভিমতে আরব 

ই তুমুল যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলধবংস হওয়া তাহার অভিপ্রেত ছিল । 
ধরা পাগুবদিগের জয়রূপ অস্পিক্স সংবাদ শ্রবণ এবং 

ছুর্ব্যোধন, কর্ণ, ও শকুনির প্রতিজ্ৰা (২৫) স্মরণ করিয়! বনু ক্ষণ 

চিন্ত! পুর্ববক সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয় ! আমি তোমায় সমুদ্ণয় 

কহিতেছি, শ্রাবণ কর ; কিন্তু শুনিয়া আমারে অপ্রাজ্ঞ বিবেচনা 

করিও না। তুমি শান্সজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান, ও পরম প্রাজ্ঞ । 

আমি বিবাদেও সম্মত ছিলাম না, এবং কুলক্ষয়দর্শনেও আ্বীত 

হই নাই। আমার স্বপুকজ্র ও পাপগুপুজে বিশেষ ছিল না। 

গুজেরা সদ ক্রোধপরায়ণ, আমারে বুদ্ধ বলিয়। অবজ্ঞা করিত ; 

আমি অন্ধ, লঘুচিন্তত। প্রযুক্ত পুভ্রন্সেহে সকলই সহ্য করিতাশ ; 
অচেতন ছূর্যোধন মোহ।ভিভূত হইলে আমিও মোহাভিভূত 
হইতাঁম। সে রাজসুয় যজ্ঞ মহানুভাব যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখিয়া, 
এবং সভাপ্রবেশকাঁলে সেই রূপে উপহসিত হইয়া, অবমানিত 

বোধে ক্রোধে অন্ধ হইল ; এবং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, 

যুদ্ধে পাগুবদিগকে জয় করিতে অশক্ত ও রাজলন্মমী আত্মসাৎ 

করিবার বিষয়ে হতো ত্সাহ হইয়া, গান্ধীররাজের সহিত পরামর্শ 

করিয়া কপট দ্যুতক্রীড়ার মন্ত্রণা করিল। এই সকল বিষয়ে 

আমি আছ্ে।পীন্ত যাহা অবগত আছি, কহিতেছি শুন। তুমি 

আমার বুদ্ধিযুস্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়। আমারে প্রজ্ঞাবান্ 
বলিয়। জানিতে পারিবে |. 

কপাট? পলিপ? পপি পপি সাপ পি সস সাপ সালা পপ চা সাপ পা ৮ ৯ পপ রা এ জা শপ বশ স্পা তক বাশ সন জপ গা পাও পচ ক পরাগ শী পপ 

(২৫) জরই হউক অথবা মৃত্যুই হউক, পাগুবদিগকে রাজ্যাদ্প্রদান 
কাঁরব না । 
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যখন শুনিলাঁম, অভ্জুন বিচিত্র শরাসন সমাকষণ পুর্ববক 

লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া, সমবেত রাঁজগণ সমক্ষে 
দ্রৌপদীরে হরণ করিয়া আনিয়াছচে, তখন আর আমি জয়ের 
আশ করি নাই। যখন শুনিলাম, অজ্ভুন দ্বারকাঁতে স্থভদ্রারে 

বল পুর্ণবক হরণ করিয়। বিবাহ করিয়াছে, অথচ বুষ্িকুলাবতংস 

কৃষ্ণ বলরাম শিত্রভাবে ইন্দ্রপ্রস্ছে আগমন করিয়াছেন, তখন 

আর আনি জয়ের আঁশ! করি নাই । যখন শুনিলাম, দেব- 

রাজ ভুরি পরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্ত অভ্জ্ুন 
দিব্য শরজাঁল দ্বার। সেই বারিবধণ নিবারণ করিয়া খাগুবদাহে 

অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশ। 

করি নাই । যখন শুনিলাম, পঞ্চ পাগুব কুন্তীসহিত জতুগুহ 
হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং মহাপ্রাজ্ত বিছর তাহাদের 
ইফ্টসাধনে নত্রবান্ হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা 

করি নাই। যখন শুনিলীম, আজ্ভন রঙ্গক্ষেত্রে লক্ষ্য ভেদ 

করিয়া দ্রৌপদী লাভ করিয়াছে, এবং মহাপরাক্রান্ত পাঞ্চাল 
পাণ্ডব উভয় কুল একত্র হইয়াছে, তখন আঁর আমি জয়ের 

আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে অতি 

তেজত্বী মগধেশ্বর জরাসন্ধের প্রাণবধ করিয়াছে, তখন আর 
আমি জয়ের আঁশ! করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুতনয়ের। 

দিখ্বিজয়ে বিনির্গত হইয়। পরাক্রমপ্রভাবে সমস্ত ভূপতিদিগকে 

বশীভূত করিয়! রাজসুয় মহাধজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে, তখন আর 
আমি জয়ের আঁশা করি নাই। ষখন শুনিলাম, অশ্রমুখী, 
অতিছুঃখিতা, একবক্স্রা, রজস্বলা, সনাথা দ্রৌপদীকে অনাথার 
ন্যায় সভায় লইয়। গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশ! 

করি নাই । লখন শ্নিলাম, ধূর্ত মন্দবৃদ্ধি ছুঃশাসন সভামধ্যে 
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দ্রৌপদীর বস্্ আকর্ষণ করিয়াছে, অথচ বিনাঁশ প্রাপ্ত হয় নাই, 
তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। বখন শুনিলাম, 

শকুনি পাশক্রীড়াতে যুধিষ্টিরকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য 
হরণ করিয়াছে, অথচ তাহার অগ্রমেয়প্রভাবশালী সহোদরের 

অনুগত আছে, তখন আর আমি জয়ের আশ! বর্মর নাই। 

যখন জ্যেন্টভক্তিপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত অশেষ ক্লেশসহিষু, ধশ্মর্শীল 
পাগুবদিগের বনপ্রস্থানকাঁলে নানা চেষ্ট। শ্রবণ করিলাম, তখন 

আর আমি জয়ের আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, সহজ 

সহজ্র ভিক্ষাজীবী মহান্ুভাব স্রাতক ব্রান্ষন (২৬) বনবাসী 

যুধিষ্টিরের অনুগত হইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা 
করি নাই। যখন শুনিলাম, অজ্ভুন দেবাদিদেব কিরাতরপী 

মহাঁদেবকে যুদ্ধে প্রসন্ন করিঝ। পীশুপত মহ্থাস্প লাভ করিয়াছে, 
তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, 

সত্যসন্ধ ধনগ্তয় স্বর্গে গিয়। দেবরাজের নিকট যথাবিধানে 

অন্্রশিক্ষা করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই । 

যখন শুনিলাম, অভ্ভুন বরদানগর্বিবিত দেবতাদিগের অজেয় 

পুলোমপুজ কাঁলকেয়দিগকে (২৭) পরাজিত করিয়াছে, তখন 
আর আমি জয়ের আশ! করি নাই। যখন শুনিলাম, শক্রঘাতী 
অভ্গ্ভন অস্থুরবধার্থে ইন্দ্রলোৌকে গমন করিয়া কৃতকাধ্য হইয়া 

প্রত্যাগমন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি 

নাই । যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাগুবেরা সেই মানুষের 

অগম্য দেশে কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর 

(২৬) ব্রহ্মচর্যা সমাধান পুর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট । 
(২৭) অভিদ্ধ্দান্ত মহাঁপরাক্রীস্ত ষষ্টি সহজ্স অস্তর। 
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আমি জয়ের আশ। করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণমতানুষায়ী 

ঘোবষাত্রাপ্রস্থিত ম্পুজ্রদিগকে গন্ধরেবরা বদ্ধ করিয়াছিল, 
অজ্ভুন তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছে, তখন আর আমি 
জয়ের আশ করি নাই । যখন শুনিলাম, ধশ্ম বক্ষরূপ পরি-গ্রহ 

পূর্বক যুবিষ্টিরের নিকটে আসিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, 
তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, 

আমার প্ুঁজের।, বিরাটরাজ্যে দ্রৌপদীসহিত অজ্ঞাতবাসকাঁলে, 
পাগুবদিগের অনুসন্ধান করিতে পারে নাই, তখন আর আমি 

জয়ের আশ। করি নাই। যখন শুনিলাম, উত্তর গোগ্রহে 

অভ্ভুন একাকী অস্মৎ্পক্ষীয় অতি প্রধান বীরদিগকে পরাজিত 

করিয়ছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন 

শুনিলাম, বিরাট রাজা আপন কন্যা উত্তরাঁকে বস্ত্রীলঙ্কারে ভূষিত 
করিয়। অজ্ভুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং অর্জন তাহাঁকে 

আপন পুজ্ের নিমিন্ত প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি 

জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিঠির নিড্জিত, 
নির্ধন, নির্বাসিত, ও স্বজনবিযোজিত হইয়াও সাত অক্ষৌহিণী 
সৈম্ত সংগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি 
নাই। যখন শুনিলাম, যিনি এই পৃথিবীকে এক পদক্ষেপে 

অধিকৃত করির।ছিলেন, সেই ভগবান্ বাশ্রদেব পাগুবদিগের পক্ষ 

হইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন 

নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অজ্জ্ন নরনারায়ণাবতার, তিনি 
ব্রক্মলোকে ভীহাদের দর্শন করেন, তখন আর আমি জয়ের 
আশ] করি নাই । যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ লৌকহিতার্থে কুকদিগের 

বিরোধ ভগ্জন করিতে আসিয়া অকৃতকাধ্য গ্রতিগমন করিয়াছেন, 

তখন আর আমি জয়ের আশ! করি নাউ । যখন শুনিলাম, 
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কর্ণ ও ছুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি 
বিশ্বরূপ প্রদর্শন পুর্ববক তাহাদিগকে হতদৃষ্টি করিয়াছেন, তখন 
আর আমি জয়ের আশ! করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণের 

প্রস্থানক।লে কুন্তী নিতান্ত কাতরা হইয়। একাকিনী রখের অগ্পে 

দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তাহাকে আশ্বাস প্রদান ব্যরিয়াছেন, 
তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই । ষখন শুনিলাম, 
বাসুদেব ও ভীক্ষ উভয়ে পাঁগুবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন, এবং 

ত্রোণাচাধ্য তাহাদের মঙ্গল আকাজ্ক্। করিতেছেন, তখন আর 

আমি জয়ের আশ! করি নাই। বখন শুনিলাম, তুমি যুদ্ধ 
করিলে আমি যুদ্ধ করিব ন।, কর্ণ ভীক্মকে এই কথা কহিয়া 

সেন! পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশ। 

করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব, জজ্জুন, ও অপ্রমেয় 
গাণ্ীব ধনু, এই তিন মহাবীর্ধয একত্র হইয়াছে, তখন আর 

আমি জয়ের আঁশ! করি নাই । যখন শুনিলাম, অজ্জ্ন রখথোপরি 

মোহাভিভূত ও বিষণ্ন হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে স্বশরীরে চতুর্দশ 
ভূবন দর্শন করাইরাছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি 

নাই। বখন শুনিলাম, শক্রমদ্দন ভীক্ম, সংগ্রামে প্রতিদিন 

অযুতঘাতী হইয়াঁও, পাগুবপক্ষীয় প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট 

করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়ের আশ! করি 
নাই। যখন শুনিলাম, ধন্মপরায়ণ ভীক্ম পাগুবদিগের নিকট 

আপন বধোপায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহা রাও হৃষ্ট চিতে 
সেই উপায় সাধন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা! 
করি নাই । যখন শুনিলাম, অজ্ঞ্ন শিখন্ডীকে সম্মুখে স্থাপিত 

করিয়। অতি দুদ্ধার্য মহাপরাক্রান্ত ভীম্মকে হতবীধ্য করিয়ছে, 

তখন আর মামি জয়ের আশ! করি নাই । ষখন শুনিলাম, ভীক্ষ 

শু 
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কেবল মশ্ুপক্ষীয়দিগকেই অল্লাবশিষ্ট করিয়া শরজীলে ক্ষত- 

কলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন আর আমে 

জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীক্ষম শরশব্যাশয়ান 

হইয়। পানীয় আহরণার্থে আদেশ করিলে, অঙ্জুন ভূভেদ করিস! 
তাহাকে সপ্ত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশ করি 

নাই । যখন শুনিলাম, বাযু, ইন্দ্র, ও সুর্ধ্য পাগুন্দিগের অনুকূল 
হইয়।ছেন, এবং হিংজ্র জন্কুগণ নিরন্তর আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন 

করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশ। করি নাই । যখন 

শুনিলাম, অদ্ভুত যোদ্ধা! দ্রোণাচাষ্য সমরে নানাবিধ আন্ত্রকৌশল 
প্রবর্শন করিয়।ও পাগুৰপক্ষীয় প্রধানদিগকে নক্ট করিতে পাঁরি- 
তেছেন ন।, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই । যখন 

শুনিলাম, আমরা.জর্জনবধার্থে ষে মহারথ (২৮) সংসন্তকগণ 

নিষুক্ত করিয়াছিলাম, অজ্জুন তাহাদিগের বিনাশ করিয়াছে, 
তখন আর আমি জয়ের আশ! করি নাই। যখন শুনিলাম, 

মহাবীর অভিমন্যু দ্রোণাচাধ্যরক্ষিত অন্যের অভেগ্ভ ব্যুহ ভেদ 

করিয়া তন্মধো একাকী প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর আমি 

জয়ের আশার্জীীর নাই । বখন শুনিলাম, অন্মশপক্ষীয় 'মহারথের। 
অঙ্জুনবধে অসমর্থ হইয়। সকলে মিলিয়। শিশুপ্রায় অভিমন্য্যুকে 
বধ করিয়। হৃষ্টচিত্ত ভইয়াঁছে, তখন আর আমি জয়ের আশ! 

করি নাই। যখন শুনিলাম, জন্মগ্পক্ষীয়েরা অভিমন্ুকে বধ 

করিয়। হর্ষে মহাঁকোলাহল করিতেছে, কিন্তু অঙ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়। 
জয়দ্রখবধ প্রতিভ্ভ! করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশ! 

করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জন জর়দ্রথবধার্থে যে প্রতিজ্ঞ! 
আন এপ শামা আন 

্ী 

২৮) যে ব্যক্তি অস্ত্রবিদ্যার নিপুণ ও একাকী দশ সহজ ধন্থদ্ধারী 
সৈন্যের সহিত বুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহাকে মহারথ বলে। 
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করিয়াছিল, শক্রমগুলীমধ্যে সেই প্রতিজ্ঞ! পরিপুর্ণ করিয়াছে, 
তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, 
অঙ্জ্নের অশ্ব সকল একান্ত ক্লান্ত হইলে, বাস্থদেব বন্ধনমোচন 
ও জলোপসেবন পুর্ববক তাহাদিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনিয়া 

পুনর্বার যোজিত করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা 

করি নাই। যখন শুনিলাম, বাহনগণ অক্ষম হইলে, অজ্জুন 
রখোঁপরি অবস্থিত হইয়। সমুদায় বোদ্ধাদিগকে পরাভূত করিয়াছে, 
তখন আর আমি জয়ের আশ। করি নাই। যখন শুনিলাম্গ, 

সাত্যকি অতি ছুদ্ধর্ধ যুদ্ধাসক্ত দ্রোণসৈম্য পরাভূত করিয়। কৃ 
ও অজ্জনের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের 
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ কোদণ্ডের অগ্রভাগ 

ছার আকর্ষণ করিয়া অশেষ ক্রেশ প্রদান পুর্ববক ভীমকে 
ধরিয়। আনিয়। বথোচিত তিরস্কার করিয়।ছিল, কিন্তু সে কণ- 

হস্তে পতিত হইফাও ম্ৃত্যুগ্রান হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন 
সার আমি জয়ের আশ। করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, 

কৃতবন্ম।, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা, ও শল্য প্রতিবিধানে অসমর্থ 
হইয়। জয়দ্রথবধ সহ্য করিয়াছে, তখন আর আর্মি* জয়ের আশ। 

করি 'নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অন্জনবধার্থ স্থাপিত দিব্য 
শক্তি ঘটোৎ্কচের উপর নিক্ষেপ করিয়।ছে, তখন আর আমি 

জয়ের আশ! করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ মরণার্থে কৃত- 

নিশ্চয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রথধোপরি অবস্থিত হইলে, ধৃষ্টছ্যন্গ 
ধন্মীমার্গ অতিক্রম করিয়। তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে, তখন 

আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নকুল 
উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমক্ষে সমকক্ষ হইয়া অশ্বখ।মার সহিত যুদ্ধ 
করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন 



২৮, মহাভারত । 

শুনিলাম, দ্রোণবধানস্তর অশ্বথাম! নারায়ণাঙ্্র প্রয়োগ করিয়াও 

পাগুবদিগের প্রাণবধ করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি 

জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে 
ছঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছে, ছুর্য্যোধন প্রভৃতি কেহ 

তাহার ন্দিবারণ করিতে পারে নাই, তখন আর আমি জয়ের 

আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, অঙ্জ্ন অতি ছুদ্ধর্ধ পরাক্রান্ত 
কর্ণের প্রাণসংহার করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা! 

করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিছির পরাক্রান্ত অশ্বথামা, 
ছুঃশাসন, ও কুতবন্মীকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি 

জয়ের আশ] করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য সংগ্রামে 

কুষ্ণচকে পরাজিত করিব বলিয়া স্পদ্ধ। করিত, যুধিষ্ঠির দেই 
পরাক্রাস্ত পুরুষের প্তরাণসংহার করিয়াছে, তখন আর আমি 

জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব বিবাদ ও 

দ্যুতক্রীড়ার মূল মায়াবী পাঁপিষ্ঠ শকুনির প্রীণবধ করিয়াছে, 
তখন আর আমি জয়ের আঁশ। করি নাই। বখন শুনিলাম, 

ছুষ্যোধন হতসৈন্য ও নিঃসহায় হইয়া জলস্তস্ত করিয়। একাকী 
হুদপ্রবেশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি 

নাই। যখন শুনিলাম, পাগুব্র। বাস্থদেব সমভিব্যাহারে সেই 

হদের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া অসহন ছুধ্যোধনের তিরস্কার 

করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশ! করি নাই । যখন 

শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অশেষ কৌশল প্রদর্শন পুর্ববক 

পরিভ্রমণ করিতেছিল, ভীম কৃষ্ণের পরামর্শে কপট প্রহার দ্বার! 

তাহণর উরুভঙ্গ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি 

মাই । যখন শুনিলাম, অশ্বশ্থাম। প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়। 

প্রৌপদীর নিদ্রিত পুক্রপঞ্চকের বধব্ূপ অতি ঘৃণিত কলঙ্ককর 
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কশ্্ম করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশ। করি নাই। 

ষখন শুনিলাম, ভীম প্রতিফল প্রদানার্থে অশ্বথথামার পশ্চাঁৎ 

ধাবমান হইলে, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়। মহা্্র প্রয়়েগ পুর্ববক 

স্বভদ্রার গর্ভ বিনাশ করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশ! 

করি নাই । যখন শুনিলাম, অজ্জুন স্বস্তি বলিয়া স্বীয় অস্ত্র ার। 

ব্রশ্মশিরঃ (২৯) অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে, এবং অশ্বখামা মণির্ত্ 

প্রদান করিয়াছেন, (৩০) তখন আর আমি জয়ের আশা করি 

নাই । যখন শুনিলাম, অশ্বখাম। মহাঁস্ত্র দ্বারা উত্তরার গর্ভ নাশ 

করিলে, দ্বৈপায়ন ও বাস্থদেব উভয়ে অশ্বশ্খবমাকে অভিশাপ 

প্রদান করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। 

গান্ধারীর পুক্র, পৌজ্র, বন্ধু, পিতৃ, ভ্রাতু প্রস্ততি সমুদায় নিধন 

প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহার অতি শোচনীয়, অবস্থ। উপস্থিত। 

পাঁণুবেরা' অতি ছুক্ধর কার্ধ্য করিয়াছে ও পুনর্ববার অকণ্টক 

রাজ প্রাপ্ত হইয়াছে । কি কষ্ট! শুনিলাম, আমাদের তিন 

জন ও পাঁগুবদিগের দাত জন, সমুদায়ে দশ জন মাত্র অবশিষ্ট 

আছে। এই ভয়ঙ্কর সমরে অফ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিধন প্রাপ্ত 

হইয়াছে। সঞ্জয়! আমি চারি দিক্ অন্ধকারময় দ্েখিতেছি, 

মোহে অভিভূত হুইতেছি, আমার চেতনা লোপ হইতেছে, মন 

বিহ্বল হইতেছে । 

উগ্নশ্রবাঃ কহিলেন, ধুতরাস্রী এইরূপ কহিয়। বহুতর বিলাপ 

ও পরিতাপ করিয়। নিতান্ত দুঃখিত ও মুচ্ছিত হইলেন। পরে 

৬...
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(২৯) ব্রচ্মতেজোমক্ত মহাঁপ্রভাব অন্ত্রবিশেষ । অশ্বখামা অজ্ুনবধার্থে 

&্ঁ অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 

(৩০) ভীমকে অক্রোধ ও প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত । 
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আশ্বাসিত ও চেতন। প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! যখন 

আমার ভাগ্যে এরূপ ঘটিল, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, 

আর আমি জীবনধারণের কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না। রাজ। 

ধতরাস্র এইরূপ কহিয়! বিলাপ, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, ও পুনঃ 

পুনঃ মোহাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তখন ধীমান্ সঞ্জয় 
প্রবৌধদানার্থে কহিলেন, মহারাজ ! দ্বৈপায়ন ও নারদ মুখে শ্রবণ 
করিয়াছ, শৈব্য, স্গ্জয়, স্থহোত্র, রম্তিদেব, কাক্ষীবান্, ওশ্িজ. 

বাহলীক, দমন, শরধাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অন্বরীষ, মরুত্ত, 

মনু, ইক্ষাকু, গয়ঃ ভরত, দাশরথি রাম, শশবিন্দু, ভগী রথ, কৃত- 
বাধ্য, জনমেজয়, শুভকর্্ম। বন্ুযজ্ঞানুষ্ঠাতা যবাতি, এই সকল 
মহোঁশুসাহ মহাঁবল দিব্যাস্্রবেস্তা শক্রতুল্যতেজন্বী রাজারা সর্বব- 

গুণসম্পন্ন প্রধান প্রধান রাঁজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

এবং ধর্মমত পৃথিবী জয়, নানা যজ্ঞানুষ্ঠান, ও যশোলাভ করিয়। 
পরিশেষে কাঁলগ্রাসে পতিত হইয়াছেন । পুর্ব কালে চৈছ্ভর!জ 
পুজশোকে সম্তপ্ত হইলে, দেবধষি নারদ তাহাকে এই চতুবিংশতি 
রাজার উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়াছিলেনশ । এতভিন পুরু, কুরু, 

যু, বিশ্বগ্শ্থ, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুতৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, 

অঙ্গ, ভব, শ্রেত, বৃহদগুরু, উশ্বীনর, শতরথ, কঙ্ক, ছুলিছুহ, ভ্রম, 

পর, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুশ, শঙ্কু, 

দেবাবৃধ, দেবাহবয়, স্থপ্রতিম, স্ুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, স্ক্রু, নল, 

সত্যত্রত, শান্তভয়, স্থমিত্র, স্থবল, জান্ুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, 

বলবন্ধু, নিরামর্দদ, কেতুশৃঙগ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্ত- 
কেতু, অবিক্ষিণ্, চপল, ধূর্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েযুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, 

প্রত্যঙগ, পরহা, শ্রুতি, এই সমস্ত ও অন্যান্য শত শত সহস্র 
সহজ ও পদ্মসংখ্য নরপতিগণ প্রসিদ্ধ আছেন ; ইহারা মহাঁবল 
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পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিশালী ছিলেন, এবং অশেষ এশ্বধ্য ভোগ করিয়া 
পরিশেষে তোমার পুজ্রগণের হ্যায় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; 
বিদ্াবান্ সশকবিগণ পুরাণে তীহাদিগের অলৌকিক কর্ম, 
বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্গিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া, আজব, কীর্তন 
করিয়া গিয়াছেন। তীহাঁরা সর্ববপ্রকারসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও নানাশুণে 

অলঙ্কত হইয়াও নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তোমার পুজ্রেরা হ্রাস, 

ক্রোধান্ধ, লুব্ধ, অতি ছূর্ৃন্ত ছিল, ভাহাদিগের নিমিন্ত তোমার 
শে।কাকুল হওয়া! উচিত নভে । তুমি শাস্সরজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান, 

ও পরম প্রাজ্ঞ। যাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি শান্মানুগার্মিনী হয়, তীহার। 

মোহাভিভূত হয়েন না। দৈব নিগ্রহ ও দৈব অনুগ্রহ তোমার 
অবিদিত নহে । অতএব, পুক্রগণের নিমি্ত তোমার এতাবতী 
মমতা উচিত হয় ন।। যাহা ভবিতব্য ছিলি ঘটিয়াছে, তাহার 
অন্ুশৌচন। করা অবিধেয়। কোন্ ব্যক্তি প্রন্ভীবলে দৈবকার্ধ্য 
অন্যথা করিতে পাঁরে ? বিধাতার নিয়ম অতিক্রম কর! কাহার 

সাধ্য % ভাব, অভাব, সখ, অস্তথখ, সমুদ্বায় কাঁলমূুলক । কাল 

সর্বব জীবের স্ষ্টি করেন, কাল সর্বব জীবের সংহার করেন, কাঁল 
সর্দব জীবের দাহ করেন, কাল সর্ণব জীবের শান্তি করেন । ইহ 

লোর্টে ঘষে সকল শুভাশুভ ঘটন হয়, সে সমুদায় কালকৃত । 
কাল সর্ববজীবসংহারকাঁরী, কালই পুনর্ববাঁর সর্বব জীব স্কৃষ্টি 
করেন। সর্বব জগত স্পগু হইলেও ক।ল জাগরিত থাকেন। অতএব 

কাল ছুরতিক্রম। কাল অপ্রতিহত প্রভাবে সমভাবে সর্ববভূত 
শান করেন। অতীত, অনাগত, সাম্প্রতিক, সমুদায় পদার্থ 

ক।লকৃত বোধ করিয়! তোমার ধৈর্যাবলম্বন করা উচিত । সঞ্জয় 

পুলশোকাত্ব রাজা ধৃতরাষ্রকে এইরূপ প্রবোধ দিয়! স্ুস্থচিত্ত 
করিলেন। পরমকারুণিক ভগনান কৃষ্ণদ্ৈপান লোকহিতার্ধে 
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এই বিষয়ে পবিত্র উপনিষৎ্, কীর্তন করিয়াছেন, এবং বিদ্বান্ 
সওকবিগণ পুরাণে সেই উপনিষৎ কীর্তন করিয়। থাকেন । 

ভ।রত অধ্যয়নে পুণ্য জন্মে । অধিক কি কহিব, শ্রদ্ধা পুর্ববক 
শ্লোকের এক চরণ মাত্র পাঠ করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয়। 

এই গ্রন্থে দেব, দেবধি, ব্রহ্মষি, বক্ষ, উরগ প্রভৃতির ও সনাতন 

তগবান্ বাস্থদেবের কীর্তন আছে । তিনি সত্য, পবিত্র, মঈলপ্রদ, 

পরিচ্ছেদাতীত, কালব্রয়ে অবিকৃত, জ্যোতিম্ময়, ও সনাতন; 

পণ্ডিতের তাহার অলৌকিক কর্ম সকল কীর্তন করিয়া থাকেন, 

তিনি এই কাঁ্ধ্য কারণ রূপ বিশ্বের স্গিকর্তা, তিনি ব্রহ্মাদি 
দেবতার ও যজ্ভাদি কার্যের স্ুষ্টি করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু ও 

পুনর্জন্মের কারণ, তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিষ্ঠীতা জীব 
ও নিবিশেষ পরব্রহ্ম স্বরূপ । যতিগণ সমাহিত হইয়া ধ্যান ও 

যোৌগবলে দর্পণতলগত প্রতিবিন্বের স্তায় তাহাকে হৃদয়ে দর্শন 

করেন । 

ধস্মপরায়ণ নর শ্রদ্ধা ও নিয়ম পুর্ববক এই অধ্যায় পীঠ 
করিঝা পাপ হইতে মুক্ত হয়। আস্তিক ব্যক্তি ভারতের এই 

অনুক্রমণিকাধ্যাযস প্রথমাঁবধি সর্ববদ। শ্রবণ করিলে বিপদে পতিত 

হয় না। ছুই সন্ধ্য! অনুক্রমণিকাঁর কিঞ্চিৎ কিঞ্চি পাঠ করিলে, 
তৎক্ষণাৎ অহোরাত্র সঞ্চিত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই 
অধ্যায় ভারতের শরীর স্বরূপ, ইহাতে সত্য ও অস্ত উভয় 
আঁছে। যেমন গব্যের মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্ষণ, 
বেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অস্ত, জলাশয়ের মধ্যে 
সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু, সেইরূপ মহাভারত সমস্ত ইতিহাসের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৷ যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাক্মণদিগকে অন্ততঃ ভারতীয় 
শ্লোকের এক চরণ শ্রবণ করায়, তাহার পিতৃলোৌকের অক্ষয় 
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তৃপ্তি হয়। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থ সমর্থন করিবেক। 

বেদ অল্পজ্ঞের নিকট এই ভয় করেন যে, এ আমাকে প্রহার 

করিবেক । বিদ্বান ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই বেদ শ্রবণ 

করাইয়। অর্থলাভ করেন, এবং নিঃসন্দেহ জ্ণহত্যাদি পাপ 

হইতে মুক্ত হন। যে ব্যক্তি শুটি ও সংযত হইয়। পর্বে পর্বে 
এই পরমপবিন্র অধ্যায় পাঠ করে, আমার মতে, তাহার সমুদায়ূ 

ভারত অশারন কর। হয় । যে নর প্রতিদিন শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই 

ধষিপ্রণীত শাস্ত্র শরণ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ুঃ, কীপ্তি, ও স্বর্গ 
লাভ হয় । ৮ 

পুর্বব কাঁলে সমুদ।র দেবত। একত্র হইয়। তুলাযন্ত্রের এক 

দিকে চারি বেদ ও অপর দিকে এই ভারত স্থাপন করিয়া 

ভিলেন । ভারত সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষ ভারে অধিক হয়, 
এজন্য তদবধি ইহ লোকে ভারত মহাভারত বলিয়া প্রসিদ্ধ 

হইয়াছে । পরিমাণিকালে ইহার মহন্ত ও ভারবত্ব উভয়ই অধিক 
হইল, সেই নিমিত্ত ইভাঁর নাম মহাভারত । ষে ব্যক্তি মহাঁভাঁরত 

শব্দের ব্যুণ্পন্তি জানে, সে সর্ববপাপ হইতে মুক্ত হয়। 

তপরস্য। পাপজনক নহে, বেদাধ্যয়ন পাপজনক নহে, বর্ণা- 

অমাদিনিয়মিত বেদবিহিত কম্মানুষ্ঠান পাঁপজনক নহে, অশেষ 
ক্লেশ স্বীকার পুর্ববক জীবিক1 নির্বাহ করা পাপজনক নহে ; 

এই সমস্ত অসদভিপ্রায়দুষিত হইলেই পাঁপজনক হয়। 

স্পস্ট পা2এক ১2 85৯০1 নহি পাশিপিপপীশিপ সীট ক সপ পিি 
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পিপি উস 

খাঁবগণ কহিলেন, হে সৃতনন্দন ! তুমি যে সমস্তপঞ্চক তীর্থের 

উল্লেখ করিয়াছ, আমরা তাহার স্বরূপ ও সবিশেষ বিবরণ 

জানিতে বঞ্চ। করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে সাধু ব্রান্ষণগণ ! 
আমি সমন্তপঞ্চকবৃত্তান্ত ও অন্যান্য নানা শুভ কথা কীর্তন 

করিতেছি, অ।পন।র। শ্রবণ করুন| সকলশস্ত্রধারিশ্রেন্ঠ পরশুরাম 

ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে পিতৃবধক্রোধে অধীর হইয়! ভূয়ো- 

ভূয়ঃ ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই অনলতুল্য তেজস্বী 
খধি নিজ বীধ্যে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়। সমন্তপঞ্চকে 
পঞ্চ রুধিরহ্র্দ করেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি ক্রোধে অন্ধ 

হুইয়। সেই সেই রুধিরহ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ 
করিয়াডিলেন। অনন্তর খচীক প্রস্ততি পিতৃগণ তীহার নিকটে 

আসিয়। কহিলেন, হে মহাভাগ রাম! আমরা তোমীর এইকপ 

পিতৃভক্তি ও বিক্রমাতিশয় দর্শনে সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, 

ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর । রাম কহিলেন, হে পিতৃগণ ৷ যদি 

আপনার। আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়৷ থাকেন ও আমাকে অনুগ্রহ 

করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর দেন যে, আমি রোৌষবশে 

ক্ষত্রিয়কুল সংহ।র করিয়া যে পাপ গ্রস্ত হইয়াছি, যেন তাহ 

হইতে মুক্ত হই, এবং যেন এই সকল হ্রদ তীর্থরূপে ভূমগ্ুলে 
বিখ্যাত ও পরিগণিত হয়। পিতৃগণ যথাপ্রার্থিত বর প্রদান 

পূর্বক ক্ষমস্ব বলিয়। তাহাকে নিষেধ করিলেন, তখন তিনি 

প্রতিজ্ঞাত ক্ষত্রিয়কুলসংহারক্রিয়া হইতে বিরত হইলেন । 
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সেই পঞ্চ রুধিরহ্দের অদূরে যে পরম পবিত্র দেশ আছে, 
তাহাকে সমস্তপঞ্চক কহে । পগ্ডিতেরা কহেন, ধষে দেশ ষে 

চিহে চিহিিত, তদ্দ্ারহি সে দেশের নাম নির্দেশ হওয়া উচিত । 

কলি ও দ্বাপরের অন্তরে সমন্তপঞ্চকে কুরু পাঁগুব সৈন্যের 
যুদ্ধ হইয়াছিল । অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধবাসনায় দেই 
ভূদোষ (৩৩) বঙ্জিত ক্ষেত্রে সমাগত ও নিধন প্রাপ্ত তয় । ভবে 

ব্রাক্ষণগণ ! সেই দেশের নামের এই ব্যুত্পন্তি সে দেশ পবিত্র 
ও রম্ণীয়। হে ব্রতপরায়ণ মহধিগণ ! উক্ত দেশ ভ্রিলোকে যে 
রূপে বিখ্যাত, তত্সমুদায় নিবেদন করিলাম 

খধষিগণ কহিলেন, হে সুতনন্দন ! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দ 
প্রয়োগ করিলে আমর। তাহার যথার্থ অর্থ শ্রবণের বাসনা 

করি। তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অনভ্এ্ব কত পদাতি, 
কত অশ্ব, কত রথ, ও কত গজে এক অক্ষৌভিণী হয়, তাহার 
সবিশেষ বণনা কর । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক রথ, এক গজ, 

পাঁচ পদাতি, তিন অশ্ব, ইহাতে এক পস্ভি হয়, তিন পল্ভিজ্তে 

এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক 

গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন 

পৃতনাতে এক চমু, তিন চমূতে এক অনীকিনী, আর দশ 

অনীকিনীতে এক আক্ষৌহিণী হয়। সমুদায়ে এক অক্ষৌহিণীতে 

২১৮৭০ এক বিংশতি সহজ অষ্টশত সপ্ততি সংখ্যক রখ, তাঁবু 

খ্যক গজ, ১০৯৩৫০ এক লক্ষ নয় সহজ তিন শত পঞ্চাশ 

পদাতি, আর ৬৫৬১০ পঞ্চবটি সহত্র ছয় শত দশ অশ্ব থাকে । 
আমি আপনাদিগকে যে অক্ষৌহিণীর কথা কহিয়াছিলাম, 

(৩৩) হিংসা স্তেয় মিথা প্রভারণ! প্রস্থতি । 



৩৩৬৩ মহাভারত । 

খ্যাততববেতার! তাহার এইরূপ সংখ্য। নির্দেশ করিয়াছেন । 
কৌরৰ ও পাগুবদিগের সংশ্রীমে এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী 
সমন্তপঞ্চকে একত্র হইয়াছিল, এবং কৌরবদিগকে উপলক্ষমাত্র 

করিয়া অভ্ভুতশক্তি কাল প্রভাবে সেই স্থানেই নিধন প্রাপ্ত 
হয়; গরমাস্দ্রবেস্তা ভীক্মদেব দশ দিবস যুদ্ধ করেন; তণ্পরে 

দ্রোণাচাধ্য পাঁচ দ্রিন কুরুসৈন্য রক্ষা করেন; শক্রঘাতী কণ 
ছুই দিন যুদ্ধ করেন; শল্য অদ্ধ দিবস মাত্র; তশ্পরেই ভীম 
ও ছুর্যোধনের অদ্ধদিনব্যাপী গদাযুদ্ধ; সেই দিবসের নিশাগমে 

অশ্বথথাম। কৃতবদ্ম। ও কৃপাচাধ্য তিন জনে পরামর্শ করিয়া 

বিশ্বস্ত চিন্তে নিদ্রাগত সনস্ত যুধিষ্ঠিরসৈন্য সংহার করেন । 
হে শৌনক ! আমি আপনার যজ্ছে ষে ভারত কীর্তন 

আরম্ভ করিতেছি, ব্য/সশিষ্য ধীমান বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের 
যজ্ঞে তাহার কীর্তন করিয়াছিলেন। এই ইতিহাসের আ।দি- 

ভাগে মহান্সুভাব নরপতিগণের যশঃ ও বীধ্যের সবিস্তর বর্ণনা 

নিমিত্ত পৌস্ত, পৌলম, ও আস্তীক এই তিন পর্ব আছে। 

এই গ্রন্থ বিচিত্র অর্থ পদ, আখ্য।ন, ও নছবিধ আচার নিয়মে 

পরিপুর্ণ। যেমন মোক্ষার্থীর৷ একমাত্র উপায় বোধে বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিয়। থাকে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ নরেরা একমাত্র শ্রেয় 

সাধন বোধ করিয়। এই পরম পবিত্র ইতিহাস গ্রন্থের উপাসন। 

করেন । যেমন সমুদায় জ্ঞাতব্য পদার্থ মধ্যে আত্া। এবং 

সমস্ত প্রিয়বস্তমধ্যে জীবন শ্রেষ্ট, সেইরূপ এই পরম পবিত্র 

ইতিহাস সর্বশান্্রমধ্যে শ্রেষ্ঠ । যেমন আহার ব্যতিরেকে শরীর 

ধারণের আর উপায় নাই, সেইরূপ এই ইতিহাসগ্রান্থেক্ত কণা 

ব্যতিরিক্ত ভূমগুলে আর কথা নাই। যেমন অভুযুদয়।কাঙ্ক্ষী 
ভূত্যেরা' সশকুলজাঁত প্রভুর সেবা! করে, সেইরূপ কবিগণ 
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জ্ঞানলাভবাঁসনায় এই মহাভারতের সেবা কনিয়। থাকেন । 

যেমন সমুদয় লৌকিক ও বৈদিক বাক্য স্বর ও ব্যঞ্তনে 
অর্পিত, সেইরূপ এই উৎকৃষ্ট ইন্টিহাস গ্রন্থে শ্রেয়ঃসাধনী বুদ্ধি 
অর্পিত আঁছে। 

এক্ষণে আপনারা সেই অশেষ প্রহ্ভধার আকফর, স্থচার 

রূপে রচিত, অতর্কণীয় বিষয়ের মীমাংসাঁযুক্ত, বেদার্থভূষিত, ভার- 

তাখ্য ইতিহাসের পর্ববসংগ্রহ শ্রবণ করুন। সর্বপ্রথম অন্তক্র- 

মণিক। পর্ব, দ্বিতীয় পর্বনসংগ্রহপর্নন, ভণ্পরে পৌস্ত, পৌলোম, 

আস্তীক, ও আদিবংশাঁবতারণ পর্ন, তণ্পরে পরমাদ্ভুত সম্ভব 
পর্নন, তৎশ্রবণে শরীরে রোমাঞ্চ হয়; তশুপরে জতুগুহদাহ, 

ত্পরে হভিড়িম্ববধ, তত্পরে বকবধ, তণ্পরে চেত্ররথ, তৎপরে 
দৌপদীন্বয়ংবর, তৎপরে বৈবাহিক পর্ব গ্তত্পরে বিছ্্রাগমন 
ও রাঁজালাভ পর্বব, তত্পরে অন্ভুনবনবাস, তশুপরে স্থুভদ্রাহরণ, 

স্থভদ্রাহরণের পর যৌত্ুকাহরণ পর্ন, তৎপরে খাগুবদাহ ও 
ময়দান্বদর্শন পর্বব, তত্পরে সভাঁপর্বব, তণপরে মন্ত্রণ(পর্বব, তত 

পরে জরাসন্ধবধ, তশুপরে দিথিজয়পর্বব, দিথিজয়ের পর রাঁজসুয় 
পর্ব, তশ্পরে অর্থীভিহরণ, তগ্পরে শিশুপাঁলবধ, তশ্পনে 

দ্যুতপর্বব, তপরে অনুভ্রত পর্ব, তত্পরে অরণাপর্বব, তত্পরে 

কিশ্মীরবধপর্বব, ততপারে অজ্ভুনাভিগমনপর্বব, তশ্পরে কিরাত 
পর্বব, এই পর্সেবে মহাদেবের সহিত অজ্ভুনের যুদ্ধ বর্ণিত আছে; 
তৎপরে ধীমান্ যুধি্টিরের তীর্ঘযাত্রাপর্বব, তৎপরে জটাস্বরবধ 
পর্ণন, তশুপরে যক্ষযুদ্ধ, তৎপরে ইন্দ্রলোকাভ্িগমন, ততপরে 

নলোপাখ্যান পর্ব, তণ্শ্রবণে ধন্মলাঁভ ও করুণরসের উদয় হয়; 

তণ্পরে পতিব্রতামাহাতআ্্য, তণ্পরে পরমান্ভুত সাবিত্রীমাভ।আসা, 

তৎ্পরে নিবাতকবচ যুদ্ধ, ত৭পরে অজগর পর্বব, তশপরে মাকগ্ডেয় 
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সমস্যা, তণ্পরে দ্রৌপদী সত্যনভামা সংবাদ, তণ্পরে ঘোঁষযাত্রা, 
তশুপরে মৃগস্বপ্র, তৎপরে ত্রীহিত্রোণিক, তণ্পরে ইন্দ্রছ্যন্দ পর্ব, 
তৎপরে জয়দ্রথ কর্তৃক বন হইতে দ্রৌপদীহরণ, তৎপরে রামে' 
পাখ্যান, তপরে কুগডলাহরণ, তৎ্পরে অরণীহরণ পর্ব, ততৎ্পরে 

বিরাট পর্বব,”তণ্পরে পাগুবপ্রবেশ, তত্পরে সময়পাঁলন, তত্পরে 

কীচকবধ, তশুপরে গোগ্রহণ, তৎ্পরে অভিমন্্যু ও উত্তরার 

বিবাহ পর্বব, তৎ্পরে পরমাভভুত উদ্ভোগ পর্বব, তৎপরে সর্জয়বা।, 

তশ্পরে চিন্তাপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্টের জাগরণ, তৎপরে পরমগুহ্য 
সনৎস্জত পর্ব, ইহাতে আত্মজ্ঞানের কথ। আছে; তশ্পরে 

যাঁনসন্ধি, তৎপরে ভগবদ্ঘাত্রা, তণ্পরে মাতলীয়োপাখ্যান, তৎ- 

পরে গালবচরিত, তশপরে সাবিত্রী উপাখ্যান, বাঁমদেবোপাখ্যান, 

বৈণ্যোপাখ্যান, জাম্দতগ্ন্যাপাখ্যান, তশ্পরে ষোড়শরাজিক পর্বব, 
তৎ্পরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ, তণ্পরে বিছুল।পুল্র শাসন, তশ্পরে 

কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান ও বিছুলাপুক্র দর্শন, ত্পরে সৈন্যোছ্যে।গ ও 

শ্বেতোপাখ্যান, তত্পরে মহাত্সা 'কর্ণের বিবাদ, ত্পরে মন্ত্র 

নিশ্চয় পূর্বক কার্যাচিন্তন, তত্পরে সেনাপতিনিয়োগ।খ্যান, 

ততৎ্পরে শ্েত বাস্থদেব সংবাদ, ততপরে কুরু পাগুন সৈন্য নির্বাণ, 
তগপরে সৈম্তসংখ্যা, তত্পরে অমর্ষবদ্ধক উলক নামক দূতের 
আগমন, ততপরে অন্দোপাখ্যান, ততপরে অদ্ভুত ভীক্ম(ভিষেক 

পর্বব, তশ্পরের জন্বুদ্বীপ সনিবেশ পর্ব, তত্পরে ভূমিপর্বব, 

তত্পরে দ্বীপবিস্তার কখন পর্ব, তৎ্পরে ভগবদসীতাপর্নব, তত 

পরে, ভীক্মবধপর্বব, তৎপরে (্রাণ।ভিষেক, তৎপরে সংশপ্তক 

সৈম্বধ, তগুপরে অভিমন্যুবধ পর্বব, তণ্পরে প্রতিজ্ভাপর্বব, 
তত্পরে জয়দ্রথবধ, ততপরে ঘটোৎকচবধ, ত্পরে পরমাড়ুত 

(ভ্রোগবধ, তৎ্পরে নারায়ণান্ত্রত্যাগ পর্বব, তত্পরে কর্ণপর্বব, তু 
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পরে শল্যপর্সব, তত্পরে হদপ্রবেশ, তৎ্পরে গদাযুদ্ধপর্বব, ততপরে 
অতিবীভগুস সৌস্তিক পর্বব, তৎপরে অতি নিদারুণ এঁধীকপর্বব, 
তণ্পরে জলপ্রদানিকপর্বব, তশুপরে স্দ্রীবিলাপপর্বব, তশ্পরে কুরু- 

শীয়দিগের ওদ্ধদেহিক ক্তরিয়াপর্বব, তৎুপরে ব্রাহ্মণবেশধাঁরী 

চার্ববাক রাক্ষসের নিগ্রহপর্বব, তৎ্পরে শান্তিপর্বন, *এই পর্বের 

রাজধন্মনুশাসন ও আপদ্ধন্ন উক্ত হইয়াছে; তগ্পরে মোক্ষ 

ধন্ম পর্বব, তৎপরে শুকপ্রম্নীভিগমন, ব্রল্মপ্রশ্নানুশাসন, ছুর্ববাসার 

প্রাহৃভভাৰব ও মায়াসংবাদপর্বব, তণ্পরে আন্ুশাসনিক পর্বব, 

তৎপরে ধীমান ভীক্ষের স্বর্গারোহণ পর্বব, তণ্পরে সর্ববপাপ- 
ক্ষরকারী অশ্বমেধপর্বব, তত্পরে অধ্যান্সবিগ্ভাপ্রতিপাদক অন্ুগীতা- 

পর্ন, তত্পরে আশ্রমবাসপর্বব, ততৎপরে পুজ্রদর্শনপর্বব, তশুপরে 

নারদাগমনপর্বব, তত্পরে অতি দারুণ মৌন্বল পর্ব, তশপরে 

মহাপ্রস্থান, তৎপরে শ্বর্গারোহণ পর্ব, তশ্পরে খিলনাঁমক 

হরিবংশপর্কব, ইহাতে বিষ্ত্পর্বব, শিশুচধ্যা, কংসবধ, ও পরমাভ্ুত 

ভবিষ্যপর্বব উক্ত হইয়াছে । মহাত্বা বাঁসদেব এই শত পর্ব 

কীর্তন করিয়াছিলেন পরে লোমহর্ষণপুক্র উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে 
যথাক্রমে অষ্টাদশ পর্বব কীন্ত্ন করেন। ভারতসংক্ষেপরূপ 
পর্ববসংগ্রহ উক্ত হইল। 

পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদ্িবংশাঁবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, 

হিড়িম্ববধ, বকবধ, চেত্ররথ, ভ্রৌপদীস্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিছ্ুরা- 
গমন, রাজ্যলাত, অভ্ভুনবনবাস, সুভভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, 
খাগুবদাহ, ময়দর্শন, এই সমস্ত আদিপর্কেবর অন্তর্গত । পৌ্র- 

পর্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য ও পৌলোমে ভূগুবংশের বিস্তার বণিত 

আছে। আস্তীকপর্বেব সমুদায় সর্পকুল ও গরুড়ের উৎপন্তি, 

ক্ষীরসমুদ্রমথন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রা- 
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নুষ্টানপ্রতিজ্ঞ। ও ভরতবংশীয় মহাত্সাদিগের কীর্তন আছে। 
সম্ভবপর্বেব অশেষ রাজকুল, অন্যান্য বীরপুরুষ, ও মহষি 
দ্রৈপাঁয়নের উত্পন্তি, দেবতাগণের অংশাবতার, সর্প, গন্ধ, 

পন্সী, ও অন্য অন্য নান! জীবের উত্ভব, ষে ভরতের নামানুসারে 

লোকে ভারতকুল প্রসিদ্ধ ভইয়াছে, তপঃপরারণ কণুমুনির আশ্রমে 

ঢন্সন্তের রসে শকুন্তলার গর্ভে তাহার জন্মগ্রহণ, শান্তনুগুহে 

গঙ্গাগর্ডে মহান্থা। বন্গুদিগের পুন্জন্ম ও তাহাঁদিগের অ্বর্গারোহণ, 

তদ্দীয় তেজোনাগসনগি, ভীক্ষের জন্ম, তাহার রাজ্যপরিতা।গ, 

ব্রক্মচর্্যাবলন্বন, প্রতিজ্ঞাপালন, স্বীয় ভ্রাতা চিন্রাঙ্গদের রক্ষা 

চিত্রাঙ্গদের ম্বৃত্যু ভইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা ও 
তাভাতকে বাজ্যপ্রতিপীদন, অনীমাগুব্যশাপে ধম্মের নরলোকে 

উৎপত্তি ও বরদ।ানঘটেল দ্েপায়নের গুরসে জন্ম, ধৃতরাষ্টর, পা্ডু, ও 
পাগুবদিগের উত্পভ্ি, ছুয্যোধনের বারণাবতশা ত্রামন্ত্রণী, ধীমান্ 

যুধিষ্ঠিরের হিতার্থে পথে ভাহাকে শ্রেচ্ছভাষায় নিছুরের ভিভোপ- 
দেশপ্রদান, বিছ্ুরের পরামর্শে স্ুরঙ্গনিম্মাণ, জতুগুহে পঞ্চপুজ্র 

সহিত নিদ্রিত। নিষাদীর ও পুরোচননামক শ্লেচ্ছের দাহ, ঘোর 

আরণ্যে পাগুবদিগের হিড়িম্বাদর্শন ও সেই স্থানে মহাবল 

ভাম কতক হিডিম্ববধ, ঘটোশুকচের জন্ম, মহাতেজস্বী মহধি 

ব্যাজদেবের সন্দর্শন, তদীয় আদেশান্ুসারে একচক্র। নগরে 

ব্রাক্ষণগুহে পাগুবদিগের অভ্ঞাতব।স, বকরাক্ষসপবধ ও তদ্দর্শনে 

নগরবাসী লোকের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধুষ্টছ্যন্দের জন্ম, ব্রীক্ণ- 

মুখে ভ্রৌপদীর পরমাদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত শ্ৰবণে কৌতুহলাক্রাস্ত 
হইয়। ব্যাঁসের উপদেশানুসাঁরে ভ্রৌপদ্দীলাভাভিলাষে স্বয়ংবর 
দর্শজ্জার্থে পাশুবদিগের পাঞ্চাল দেশ. যাত্রা, গঙ্গাতীরে গন্ধরবর্বরাঁজ 

 অঙ্গারপর্ণকে পরাজিত 'করিয্বা তাহার সহিত মৈন্নী স্থাপন ও 
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ততুসমীপে তপতী, বশিষ্ঠ, ও ওর্েবর উপাখ্যান শ্রবণ পুর্ববক 

ভ্রাত্ৃসহিত অজ্জ্ঞনের পাঞ্চালাভিমুখে গমন, পাঞ্চধাল নগরে 

সমাগত সর্ববনৃপতিসমক্ষে লক্ষ্যভেদ পুর্ববক অঙ্ভুনের দ্রৌপদী- 
লাভ, তদর্শনে জাতক্রোধ রাজগণের এবং শল্য ও কর্ণের 

ভীমাভ্ছুন কর্তক যুদ্ধে পরাজয়, ভীম ও অভ্গুনের তাদৃশ 

'আএামেয় অমানুষ বীর্য দর্শনে পাগুৰ বোধ করিয়া কুষ্ 

বলরামের তৎসাক্ষাশ্কাঁরার্থ ভার্গবগুহগমন, পাঁচ জনের এক 

ভার্ধ্য| হইবেক এই নিমিভ্ দ্রপদের বিমর্ষ, তছুপলক্ষে পরমাদ্ভুত 

পঞ্চেক্দ্রোপাখ্য।ন কখন, দড্রৌপদীর দেববিহিত অলৌকিক বিবাহ, 
ধ্তরাষ্্রের পাগুবসমীপে বিছুর প্রেরণ, বিছ্ররের উপস্থিতি 

কৃষ্ দর্শন, পাঞণ্বদিগের খাগুবপ্রাস্থে বাস ও রাজ্াদ্ধ প্রাপ্তি, 

নারদের আঁজ্ঞার পঞ্চ ভাতার (্রীপদী, বিষয়ে নিয়ম ও 

প্রতিজ্ঞা, দ্রৌপদী সহিত নির্ভনোপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরসমীপে গমন 
ও তথ। সা অস্্রগ্রশ্ণ প্র্নক শরণাগত ব্রাহ্গণের অপহৃত 

গোধন প্রত্যানয়ন কিয়! পুর্বৰ প্রতিজ্ঞান্তসারে অভ্ভুনের বন 

প্রস্থান, বননাস কালে উলপী নামী নাগকল্যার সহিত সমাগম, 

তীর্থ পর্ষাটন ও ৮--- যা গ্রাহযোনি 

প্রাপ্ত পঞ্চ অদ্দরার সাঁর়াতো, জা তীর্থে কৃষ্ণের সহিত 
সমাগম, ছ্বারকাতে কৃষকের, ভদ্র প্রাপ্তি, যৌতুক 
প্রদানার্থে কক্ষের খাঞ্বট বা ্  স্থভদ্রাগর্ভে মহাঁতেজাঃ 
অভিমন্তার জন্ম, ভন না. প্রো , কুষ্ত ও অভ্ভুন জল- 

০২১৮ নং 
বিহাঁরার্থ যমুনা গমন প্রা রা উভয়ের চক্র ও পন্ুপ্রাপ্তিও, 

খা ধ্বদাহ রহ সয় ্ ্ রঃ এঅগ্রিদাহ হাতি মো মণ, 

মন্দপালনামক মহ ্নয়োৎপত্তি। বহুবিস্তৃত 

আদিপর্বেব এই সক হি। মহধি ব্যাসদেব'এই 
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পর্বব দুই শত সপগ্তবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন । মহাত্মা 

মুনি ইহাতে আট সহজ আট শত চতুরশীতি শ্লোক কহিয়াছেন । 
বহুবৃত্তীন্তযুস্ত সভা নামক দ্বিতীয় পর্বব আরম্ভ হইতেছে। 

পাগুবদিগের সভা নিন্নীণ, কিস্কার দর্শন, দেবধি নারদ কর্তৃক 
ইন্দ্রাদি লোকপাল সভা বণ্ণন, রাজসূয় যজ্ভারস্ত, জরাসন্ধবধ, 
শিরিব্রজনিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধার, পাগুবদিগের 

দিখ্িজয়, উপঢোৌকন লইয়া রাজাদিগেন ক্লাজসুয় মহাষজেন 
আগমন, রাজসুয়ের অধ্য দান প্রস্তাৰ কালে শিশুপালবধ, 
যজ্ছে যুধিষ্টিরের তাদৃশ এশ্বধ্য পর্শনে দুর্রোধনের বিষাদ ও 
ঈর্ধযা, সভামণ্ডপে ভীমকত ছুষ্যোধনোপত্রাস, দুর্যোধনের ক্রোধ, 

দ্যুতক্রীড়ার অনুষ্ঠান, দ্যুতকার শকুনি কর্তৃক দূযুতে যুবিডিরের 
পরাজয়, দ্যৃতার্ণব্মগ্না পরম ছুঃখিতা সুধা ভ্রৌপদীর মহা প্রা 
ফৃতরাষ্্ী কর্তৃক উদ্ধার, পাগুবঙ্গিগের উদ্ধার দর্শনে ছুর্্যোধন 
কর্তৃক পুনর্ববার দ্যুতক্রীড়ার্থে তাছাদিগেয় আহ্বান ও পরাজয় 
পূর্বক বনপ্রেষণ। মহাত্সা দ্বৈপায়ন সভাপর্ষেব এই সমস্ত 
ব্যাপার কীর্তন করিয়াছেন । এই শর্ষে অষ্ট সন্ততি অধ্যায় 
আছে। হে ছ্িজোত্তমগণ ! সভাপর্কেব দ্বিসহত্ৰ পঞ্চশত একাদশ 

শ্লোক আছে জানিবেন । 

অতঃপর অরণ্যনামক ভৃতীয় পর্বব। মহ্যত্বা পাগুবেরা বন 

প্রস্থান করিলে পুরবাসিগপের যুধিষ্টিরাদ্ুগমন, অনুগত দ্িজ- 

গণের তরণ পোষণ নির্ববাহার্থ ধৌম্যমুদ্দির উপদেশান্ুসারে 
মথাক্মা যুধিষ্ঠিরের সূর্ধ্যারাধলা) সূর্ধ্যপ্রসাদাত্ জন্গলাভ, ধতরাষ্র 
কর্তৃক হিতবাদী নদে স্ সা ই্পরিত্যক্ত বিছ্ুুয়েন্ 
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দন্তরণা, ভীহার ছু ব্তিপ্রায় জানিতে পারিয়া ব্যাসের 

সন্বর আগমন, ব্যাস কর্তৃক ভুর্য্যোধনাদির বনগমন নিবারণ, 

স্থরভির উপাখ্যান, মৈত্রেম্ষের ধৃতরাপ্রসমীপে আগমন, মৈত্রেয়ের 

ধৃতরাপ্্রকে উপদেশ দান, দৈত্রেয়ের রাঁজ। ছুর্্যোধনকে শাপ 

প্রদান, ভীমসেন কর্তৃক লংগ্রামে কিন্ীর রাক্ষল বধ্চ শকুনি 

ছল পূর্বক দ্যুতে পাগুবদিগকে পরাজিত করিয়াছে শুনিয়া 

বৃষ্ঠিবংশীয় ও পাঞ্চালদিগের আগমন, জাতক্রোৌধ কৃষ্ণের অভ্ভন 

কর্তৃক সান্ত্বনা, কৃষ্ণের নিকট জ্রৌপদীর বিলাপ ও পরিতপ, 

দুঃখাত। দ্রোৌপদীকে স্ৃক্ষের আশ্বাস প্রদান, সৌতপতি শান্বের বধ 

কীর্তন, কৃষ্ণ কর্তৃক সপুক্রা ক্ৃতদ্রার ছ্বারকানয়ন, ধৃষ্টছ্যুন্দ কর্তৃক 

জৌপদীতনয়দিশের পাঞ্চীল নগর নয়ন, পাগুবদিগের রমলীজ 

দ্বৈতবনে প্রবেশ, তথার ত্রৌপদী ও ভীমের, সুহিত ঘুধিষ্টিরের 

কথোপকথন, ব্যলদেৰের পাগুবসমীপে আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে 

প্রতিস্মৃতিনামক বিদ্যা গান, ব্যাসের অন্তর্ধানের পর পাগুবদিগের 

কাম্যকবন প্রস্থান, অন্্লাভার্থে মহাবীর্যয অঙ্ভুনের প্রবাস 

গমন, কিরাভরূপী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ, ইন্দ্রা্দি লোৌকপাল 

দর্শন, আন্ত লাভ, জন্ত্ 'িক্ষার্থে ইন্দ্রলোক গমন, পীাগুববৃত্তান্ত 

শবণে ধৃতরাস্ট্রের চিন্তা, পাগুবদিগের পরম জ্ঞানী সহি 

বৃহদশ্থের দর্শন, দুঃখোর্ত জুধিষ্টিরের বিলাপ ও পরিতাপ, খর 

ও করুপরসজনক নলোপাখ্যান, দময়ন্তী ও নলের চরিতকীর্ভন, 

ঘুধিষ্টিরের বৃহুদশ্থ হইতে অক্ষহ্ৃদয়নামক বিদ্যা প্রাপ্তি, স্বর্গ 

হইতে লোমশ খধির পাগুবদিগের নিকটে আগমন, বনবাসঙগত 

মহাক্পা। পাগুবদিগের নিকটে লোমশ কর্তৃক স্বগবাসী অর্ছনের 

সৃস্তাম্তকথন, অর্জনুনবাক),আছে । এ পাগুবদিগের তীর্থযন্ডিগমন, 

তীর্থের ফল ও পরিত্রন্থ ক্লীর্তন, সহঘি লারদের প্টুজন্ড্যতীর্থ ছারা, 
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মহাত্সা পাগুবদিগের তীর্ঘযাত্র।, কুগুলদ্বয় দান দ্বারা কর্ণের 
ইক্্রহস্ত হইতে মুক্তি, গয়াস্্ররের যচ্ছবণ্ণন, অগস্ত্যোপাখ্যান ও 

বাতা পিভক্ষণ, সন্তান লাভার্থে অগস্ত্য মুনির লোপামুদ্রাপরি গ্রহ, 

কৌমারব্রহ্ষচারী খধ্যশৃঙ্ের চরিতকীর্তন, অতিতেজন্বী জামদগ্ন্য 
রামের চুরিতকীর্ন, কাঁ্তবীর্ধ্য ও হৈহয়দিগের বধবর্ণন, প্রভাস- 
তীর্থে বছুবংশীরদিগের সহিত পাগুবদিগের সমাগম, আবকন্যার 

উপাখ্যান, শব্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবনমুনি কর্তৃক অশ্বিনীকুমার 

যুগলের সৌমপীগিকার্য্যে বরণ, জশ্থিনীকুমার যুগলের অনুগ্রহে 
চ্যবনের যৌবনপ্রা।প্ডি, মান্ধাতাঁর উপাখ্যান, জন্তনামক রাঁজ- 

পুজের উপাখ্যান, সমধিক পুক্রল।ভ বাসনায় সোমক রাজার 

জন্তনামক পু্রের প্রাণবধ পুর্ণবক যঙ্ছ্রানুষ্ঠান ও শতপুক্রপ্রাপ্তি, 
অতুযুত্কৃষ্ট শ্রেনকপোতোপাখ্যন, ইন্দ্র ও অগ্নির শিবি রাজাকে 
ধন্্ম জিতভ্াস।, অফ্টাবক্রোপাখ্যান, জনকষজ্ছে নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ 
বরুণপুজ বন্দির সহিত অস্টাবক্র মুনির বিবাদ, অক্ীবক্রের 
বন্দি পরাজয় পুর্ববক সাগরুজলমগ্ন পিতার উদ্ধার, যবক্রীত 
ও মহাত্স। রৈভোর উপাখ্যান, পাগুবদিগের গন্ধমাদন যাত্র। 

ও নারায়ণাশ্রমে বাস, গন্ধমাঁদনে অবস্থ(নকাঁলে পুস্পাহরণীর্থে 

জ্রৌপদার ভীমপ্রেরণ, গমনকালে ভীমকর্তক কদলীবনমধ্যস্থ 
মহ।বল হন্সমাঁনের দর্শন, পুস্পাহরণার্থে ভীমের সরোবরাবগাহন, 

মহাবল পরাক্রাস্ত রাঁক্ষসগণের ও মণিমান্ প্রভৃতি মহাবীর্ধ্য 

ক্ষদিগের সহিত ভীমের যুদ্ধ, ভীম কর্তৃক জটাস্তুর নামক 

রাক্ষসের বধ, রাজধি বৃষপর্ববার অভিগমন, পাগুবদিগের আষ্টি- 

যেণের আশ্রমে গমন ও বাস, দ্রৌপদীর মহাত্সা ভীমসেনকে 
উতসাহপ্রদান, ভীমের কৈলাসারোহ% তথায় মণিমান্ প্রভৃতি 

মহাবল পরাক্রান্ত বক্ষগণের সহিত যুদ্ধ, পাঁগুবদিগের কুবেরের 
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সহিত সমাগম, দিব্যান্ত্র লাভানন্তর অজ্ঞ্রনের ভ্রাতৃগ্প্ধের সহিত 

সমাগম, হিরণ্যপুরবাসী নিবাতকবচগণের ও প্ুলোমপুজ কাঁল- 

কেয়দিগের সহিত অজ্জুনের যুদ্ধ, অজ্ভুন কর্তক তাহাদিগের 
রাজার প্রাণব্ধ, যুধিষ্টিরসমীপে অজ্জ্ুনের অস্ত্র সন্দর্শনের উপক্রম, 
দেবধি নারদ কর্তৃক তশ্প্রতিষেধ, গন্ধমাদন হইতে প্াশুবদিগের 

অবতরণ, গহনবনে পর্বততুল্য প্রকাগুকার মহাবল ভুজপেন্দ্র 

কর্তৃক ভীমগ্রহণ, প্রশ্ন কথন পুর্ববক যুধিষ্ঠিরের ভীমোদ্ধার, 

মহাক্সা পাঁশুবদিগের পুনর্ববার কাঁঘ্যকবনে আগমন, কাম্যকস্ফিত 

নরশ্রেষ্ঠ পাগুবদিগের পুনর্দর্শনার্থে কৃষ্ণের আগমন, মার্কগেয় 
সমস্যা, মার্কশ্ডেয় কর্তৃক বেপপুজ পূর্থুপ্াজার উপাখ্যানকীর্তুন, 

সরস্বতী ও তাক্ষ্য মুনি সংবাদ, তদনস্তর মৎস্যোপাখ্যানকথন, 

ইন্দ্রছ্যন্স্যোপাখ্যান, ধুন্ধুমীরোপাখ্যান, পৃতিত্রতার উপাখ্যান, 
অঙ্গিরার উপাখান, দ্রৌপদী সত্যভাম। সংবাদ, পাশুবদিগের 
দৈতবনে পুনরাগমন, ঘোষষাত্রা, গন্ধর্ববগণ কর্তৃক ছুষ্যে ধনের 

বন্ধন, অজ্জ্ন কর্তৃক গন্ধর্ববন্ধন হইতে ছুষ্যেধনের মোচন, 

যুধিষ্টিরের স্ৃগস্বপ্নদর্শন, কাম্যকবনে পুনর্গনন, বহুবিস্তৃত ত্রীহি 
দ্রোণিক উপাখ্যান, ছুর্ববাসার উপাখ্যান, আশ্রম মধ্য হইতে 
জয়রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণ, মহাবল মহাবেগ ভীম কর্তৃক 

জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ, বহুবিস্তুত রামারণোপাখ্যান, যুদ্ধে রাম 
কর্তৃক রাবণবধ, সাবিত্রীর উপাখ্যান, কুগুলদ্বয় দান দ্বার! ইন্দ্র 

হইতে কর্ণের মুক্তি, সন্তুষ্ট ইন্দ্রের কর্ণকে এক পুরুষঘাতিনী 

শক্তি দান, আরণেয় উপাখ্যান, ধর্মের স্বপুক্রানুশাসন, বর প্রাপ্তি 

পূর্বক পাগুবদিগের পশ্চিম দিকৃ প্রস্থান । আরণ্যকপর্কেব এই 

সমন্ত বুভাস্ত কীর্ভিত আছে । এই পর্বে দুই শত একোনসপ্ততি 

অধ্যায় ও একাদশ সহজ্স ছয় শত চৌবটি শ্লোক আছে। 
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হে মুনিগণ ! অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাটপর্বব শ্রবণ করুন । 
পাগুবেরা বিরাটনগরে গমন পূর্বক শ্মশানে অতি প্রকাণ্ড 
শমীতরু দৃষ্টিগোচর করিয়া তাহাতে স্ব স্ব অস্ত্র প্থাপন করিলেন, 
এবং নগরে প্রবেশ করিয়া ছল্সবেশে বাস করিতে লাগিলেন । 
তথায় ভীমসেন দ্রৌপদীসস্তোগাভিলাষী কাঁমান্ধ ছুরাত্মা কীচকের 

প্রাণদণ্ড করেন। রাজ। দুর্যোধন পাগুবদিগের অন্বেষপার্থ 

চতুপ্দিকে স্তুচতুর চরমশ্ডলী প্রেরণ করেন; তাহারা মহাত্মা 

পাগুবদিগের সন্ধান করিতে পারিল ন1। প্রথমতঃ ত্রিগর্ডের! 

বিরাট রাজার গোধন হরণ করে । তাহাদিগের লহিত বিরাটের 

ঘোরতর যুন্ধ হয়। ত্রিগর্তেরা বিরাটকে বন্ধন করিয়া লইয়! 

যাইতেছিল, ভীম তীহাকে যুক্ত করেন । পাগুবের! ত্রিগর্তদিশকে 

পরাভূত করিয়া বিরাটের অপহৃত গোধন উদ্ধার করিলেন । 

তণুপরে কৌরবেরা তীহার গোপন হুরণ করেন। অজ্ভুন নিজ 

বিক্রমে সমত্ত কৌরবদিগকে রণে পরাজিত করিয়া গোধন 

প্রত্যাহরণ করিলেন । বিরাট রাজ! সৃতদ্রাগর্ভসম্ভূত শত্রঘাতী 

অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়। অক্ফুনকে নিজ কন্যু! উত্তরা সম্প্রদান 

করিলেন । অতি বিস্তৃত বিরাটনামক চতুর্থ পর্ব বণনিত হইল । 

এই পর্বেব মহর্ষি সপ্তষন্টি অধ্যায় গণনা করিয়াছেন । এক্ষণে 

শ্লোকসংখ্যা। নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন; এই পর্বের 

বেদবেত্তা মহধি দ্বিসহত্র পধথণশত শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন । 

অতঃপর উদ্ভোগনামক পঞ্চম পর্বব শ্রবণ করুন । পাগুবের 

বিপক্ষ জদ়ার্থ উৎস্্বক হইয়া উপপ্রব্যনামক স্থানে অবস্থিত 

হইলে ছুর্ষ্যোধন ও অর্জুন বাস্থদেবসন্িধানে উপস্থিত হইলেন, 

এবং উভয়েই প্রার্থনা করিলেন, ভুমি এই যুদ্ধে আমার সহায়তা 

কর। মহামতি কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, এক পক্ষে এক ন্সক্ষোৌহিণী 
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সেনা, পক্ষান্তরে আমি একাকী, কিন্তু আমি যুদ্ধ করিব না, 
কেবল মন্ত্রিত্বরূপ থাকিব ; তোসরা ইহার কে কি প্রার্থনা কর, 

বল। হিতাহিতবিবেকানভিজ্জ্ ছুশ্্তি ছুর্য্যোধন সৈন্য প্রার্থনা 
করিলেন, অর্জুন যুদ্ধবিমুখ কৃঞ্ণকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন । 

মদ্ররাজ শল্য পাগুবদিগের সাহাব্যার্থ বাইতেছিলেন+ ছুধ্যোধন 

পথে তাহার দর্শন পাইয়। উপহার প্রদান দ্বার বশীভূত করিয়। 
এই প্রার্থনা করিলেন, তুমি আমার সাভায্য কর । শল্য অঙ্গীকার 
করিয়া পাঞ্চবদিশগের নিকট প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত 

হইয়া শান্ত বাক্যে রাজ! যুধিষিরকে ইন্দ্রের" বৃত্রাস্থারজয় বৃত্তান্ত 
শ্রধণ করাইলেন। পাঁগুবেরা কৌরবসমীপে পুরোহিত প্রেরণ 
করিলেন । প্রতাপবান্ মহারাজ ধৃতরাষ্্র পাগশুবপ্রেরিত পুরো- 
হিতের বাক্য অরবণ করিয়া শান্তিস্থাপন বাসনায় সঞ্জয়কে 

পাগুবদিগের নিকট দৃতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন । বাস্থদেবের 
ও পাগুবদিগের বৃত্তীস্ত শ্রবণ করিয়া চিস্তায় ধুতরাষ্ট্রের নিদ্রা 
ত্যাগ হইল। বিছুর মহ্াপ্রান্ত রাজী ধৃতরাষ্রকে বুতর অন্তত 
হিতবাক্য শ্রবণ করাইলেন। মহধি সনতস্থজাতও রাজাকে 

মনস্তাপান্বিত ও শৌকবিহবল দেখিয়া পরমোতুকৃষ্ট অধ্যাজ্ শাস্ত্র 

শুনাইলেন । স্ীয় গভাঁতে রাজসভাঁয় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ ও 

অজ্ঞুন একাত্সা বলিয়। বর্ণন! করিলেন । মহামতি কৃষ্ণ কৃপা 

পরতন্ত্র হইন্া বিরোধভঞ্জন ও শান্তিস্থাপনার্থে হস্তিনাপ্ুরে গমন 

করিলেন । রাজা ছুর্য্যোধন উভয় পক্ষের হিতাকাঙক্ষী কৃষ্ণের 

অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এই স্থলে দক্তোন্তব রাজার 

উপাখ্যান, মহাত্াা মাতলির নিজ কন্যার্থে বরান্বেষণ, মহষি 
গালবের চরিত ও বিছুলার শ্বপুজান্ুশীসন কীন্তিত আছে। 

কৃষ্ণ, কর্ণ, ছুর্য্যোধন প্রভৃতির দুষ্ট মন্ত্রণা জ্ঞাত হইয়া সমস্ত 
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রাঁজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব প্রদর্শন করিলেন । অনন্তর কর্ণকে 

নিজ রথে আরোহণ করাইয়া তাহার সহিত অশেষবিধ পরামর্শ 

করিলেন । কণ গর্ববান্ধতা প্রযুক্ত তদীয় পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন 

নাঁ। শক্রঘাতী কৃষ্ণ হস্ডিনা হইতে উপপ্রব্যে প্রত্যাগমন করিয়া! 

পাঁগুবদ্িপ্ণের নিকট আগ্োপান্ত অবিকল বর্ণনা করিলেন । 

উীহারা তদীয় বাক্য শুবণ করিয়া ভিতাঁহিত মন্ত্রণা পুর্ববক 

সংগ্রামের সমুদায় সজ্জা করিলেন । তদনন্তর সমুদায় পদাতি, 

অশ্ব, রণ, গজ, যুদ্ধার্থে হস্তিনাঁনগর হইতে নির্গত হইল । রাজা 

দুর্য্যোধন যুদ্ধারস্তের পুব্ধ দিবসে উলুকনামক এক ব্যক্তিকে 
দৌত্যকার্ধ্যে নিযুক্ত করিয়। পাঁগুবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। 
তশ্ুপরে সৈম্যসংখ্যা ও কাশিরাঁজদ্হিত! অন্বার উপাখান । 

বুবৃন্তান্তযুন্ত সন্গিনি গ্রহবিশিষ্ট উদ্ভোগনামক ভারতীয় পঞ্চম 
পর্ব নির্দিষ্ট হইল । মহমি উদ্ঘোগপর্সেন এক শত যড়শীতি 

অধ্যায় নির্দেশ করিয়াছেন । হে তপোধনগণ 1 উদারমতি মহাত্কা। 

ব্যাসদেব এই পর্বে ষটসহত্র ষটশত অষ্ট নবতি শ্লোক 

রচনা করিয়াছেন | 

অতঃপর অদ্ভুত ভীত্মপর্কব বর্ণিত হইতেছে । এই পর্বের 
সপ্তয় জন্তুখণ্ড নিশ্ীণ বর্ণনা করেন । যুধিষ্ঠিরসৈন্য অত্যন্ত বিষাদ 
প্রাপ্ত হয়। দশাহ ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মহামতি বাস্তদেব 

অধ্যাত্স বিদ্য! সম্বদ্ধ হেতুবাদ দ্বার। অজ্জরনের মায়ামৌোহজনিত 

বিষাদ নিরাকরণ করেন । যুধিষ্ঠিরহিতাকাক্ষী উদারমতি কুষ্ণ 
বিশেষ পর্যালোচনা করিয়! সন্বর রথ হইতে লক্ষ প্রদান পুর্ববক 

অতি ভ্রত গমনে প্রতোদহস্তে নির্ভয় চিত্তে ভীম্মকে সংহার 

করিতে যান, এবং সকলশম্্রধারিশ্রেষ্ঠ অজ্জুনকে বাক্যরূপ দণ্ড 
দ্বার! তাড়না করেন । অজ্ভ্ুন শিখণ্ডিকে সম্মখে স্থাপন করিয়া 
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তীক্ষতর শর প্রহার দ্বারা ভীক্ষমকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত 
করেন। ভী্ম শরশব্যাঁয় শয়ন করিলেন। বছবিস্তৃত ভারতীয় 
বন্ট পর্বব কথিত হইল । বেদবেন্তা ব্যাস ভীত্রপর্বেব এক শত 
সপ্তদশ অধ্যায় ও পঞ্চ সহস্র অষ্ট শত চতুরশীতি শ্লে।ক কীর্তন 
করিয়ীছেন । 

তদনন্তর বহু বৃত্তান্ত যুক্ত বিচিত্র দ্রোণপর্বব আরন্ধ হইতেছে । 
প্রতাপবান্ মহাক্বেন্তা দ্রোণাচাষ্য সেনাপতিপদে অভিবিক্ত 

হইয়া ছুর্বো ধনের আীত্যর্থে শ্রতিজ্ঞ। করিলেন, ধীমান্ ধন্মরাঁজ 

যুধিষ্টিরকে যুদ্ধে বদ্ধ করিয়া আনিব। সংশগ্তকেরা অভ্ভুনকে 
রণক্ষেত্র হইতে অপসারিত করে । সংগ্রামে শক্রতুল্য মহারাজ 

ভগদত্ত স্তথপ্রতীক নামক স্বীয় হস্ত্রীর পরাক্রমে যুদ্ধে অতি ছুদ্ধর্ষ 

ও ভয়ানক হইয়া উঠেন। অজ্জুন স্থপ্রতীকের প্রাণ সংহার 
করেন । জয়দ্রথ প্রভৃতি অনেক মহারথের। একত্র হইয়া অতি 

পরাক্রান্ত অপ্রাপগ্তযৌবন শিশুপ্রায় অভিমন্ার প্রাণবধ করেন । 

অভিমন্দযু হত হইলে অজ্ভুন ক্রুদ্ধ হইয়। সমরে সপ্ত আক্ষৌহিণী 
সেনা সংহার পুর্ববক জয়দ্রথের জীবন নাশ করেন । মহাবাহু 

ভীম ও মহারধ সাত্যকি রাঁজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে 
অভ্ভুটৈর অন্বেবণার্থ দেবতাঁদিগেরও ছুদ্ধর্ষ কৌরবসৈন্য মধ্যে 

প্রবেশ করেন । হতাবশিষ্ট সংশগুকেরা সংগ্রামে নিঃশেষ হয় । 
ত্রোণপর্বেব অলন্বুষ, অ্রতায়ুঃ, বীর্্যবান্ জলসন্ধ, দোমদত, 
বিরাট, মভারথ ভ্রুপদ, ঘটোণুকচ, ও অন্যান্য বীরপুরুষেরা নিহত 

হয়েন। দ্রোণাচাধ্য যুদ্ধে নিপাতিত হইলে অশ্বতাম। অমধপরবশ 
হইয়। অতি ভয়ঙ্কর নারায়ণাস্ত্র প্রয়েগ করেন । এই পর্বে 
উত্কৃষ্ট কুদ্রমাহাজ্স্য, ব্যাসদেবের আগমন, এবং. কৃষ্ণ ও 
অর্জনের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে । ভারতের সপ্তম পর্বৰ 

পপ 
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উদাহৃত হইল। দ্রোণপর্বেব ষে সকল পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেন্ঠ 
পৃথিবীপাল নির্দিষ্ট হইয়াছেন, প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত 
হয়েন। তত্বদর্শী মহধি পরাশরসুন্ু সবিশেষ প্যালোচন। করিয়। 
দ্রোণপর্বেব এক শত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহত্র নব শত নব 

শ্লোক সংখ্য। করিয়াছেন । 
অতঃপর পরমাস্ডভুত কর্ণপর্বব উক্ত হইতেছে । ধীমান শল্যের 

সরখথিকাধ্যে নিয়োগ, ত্রিপুরনিপাতি বর্ণন, প্রস্থান কালে কণ 
ও শল্যের পরস্পর কলহ, কণ তিরস্কারার্থ শল্যের হংসকাকীয় 

উপাখ্যান কথনঃ মহাত্মা অশ্বথাঁমা কর্তৃক পাপ্রাজার বধ, 

তশ্পরে দগুসেন ও দণ্ডের বধ, সর্ববধন্ুদ্ধর সমক্ষে কর্ণের সহিত 

দ্বৈর যুদ্ধে ধশ্মরাজ যুধিষ্টিরের প্রাণ সংশয়, যুধিষ্ঠির ও 
অভ্ভ্রনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কোপ । কৃষ্ণ অনুনয় 

দ্বারা অজ্জুনের কোপ শাস্তি করিলেন। ভীম প্রতিজ্ঞা পুর্ববক 
রণক্ষেত্রে ছুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীণ করিয়া তদীয় শোণিত 

পান করেন। অর্জন দ্বৈরথ যুদ্ধে মহারথ কর্ণের প্রাণসংহ।র 
করেন। মহাভারতের অস্টম পর্বব নির্দিষ্ট হইল। কর্ণপর্বেব 
একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চাঁরি সহত্র নয় শত চতুঃষ্তি শ্লোক 
কীত্তিত হইয়াছে । | 

অতঃপর বিচিত্র শল্যপর্বব আরন্ধ হইতেছে । কৌরবসৈন্য 
বীরশুন্ত হইলে মদ্রেশ্খবর শল্য সেনাপতি হইলেন । শল্যপর্বে 

যাবতীয় রথযুদ্ধ 'ও কৌরবপক্ষীয় প্রধান বীরদিগের বিনাশ 

কীন্তিত হইয়াছে । মহাত্সা যুধিষ্িরের হস্তে শল্যের ও সহদেব- 
হুল্ত্ে শকুনির শ্রাণবধ হয় । দুর্্যোধন স্বীয় সৈম্ত' অল্পনাত্রাবশিষ্ট 
দেখিক্স! হুদ প্রবেশ পুর্ববক জলস্তস্ত করিয়া! অবশ্থিতি করিতে 
লাগিলেন । ব্যাধেরা ভীমকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিল। 
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অত্যন্ত অভিমানী ছুর্যোধন ধীমান্ ধন্মরাজের তিরস্কারবাক্য 

সম্থ করিতে না পারিয়া হুদ হইতে গাত্রোথান পূর্বক ভীমসেন্র 
সহিত গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। গদাযুদ্ধকালে বলরাম তথায় 
উপস্থিত হইলেন । তগ্পরে সরস্বতী দেবীর ও অশেষ তীর্থের 

পবিত্রত্ব কীর্তন ও তুমুল গদাযুদ্ধ বর্ণন। ভীম অনি প্রচণ্ড 
গদাধাতে যুদ্ধে রাজ! দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিলেন । অদ্ভুত 
নবম পর্বব নির্দিষ্ট হইল | এই পর্েবে বহু বৃত্তামস্ত সম্বলিত 

উনষষ্ি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে । এক্ষণে শ্লেকসংখ্যা কথিত 

হইতেছে, কৌরবদিগের কীর্তিকীর্তক মুনি নবম পর্ধেব তিন 
সহত্স ছুই শত বিংশতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন । 

অতঃপর অতি দারুণ সৌতিকপর্বব বর্ণন করিব । পাঁগুবেরা 
রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলে পর, কৃত্ববন্মা, কৃপাচার্য ও 

অশ্বথামা এই তিন মহাঁরথ সায়ংকালে রুধিরাক্তসর্ববাঙগ ভগ্গোর 

অভিমানী রাজ! ছুধ্যোধনের নিকট গমন করিলেন । উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, রাজা রণক্ষেত্রে পতিত আছেন । দৃঢ় ক্রোধ 
মহারথ অশ্বথাম! প্রতিজ্ঞা করিলেন, ধৃষ্টছ্যন্গ প্রভৃতি সমুদায় 
পাঞ্চাল ও অমাত্য সহিত সমস্ত পাশুবদিগের প্রাণ সংহার 

না করিয়া গাত্র হইতে তন্ুত্রীণ উদঘাটন করিব না। রাজাকে 

এইরূপ কহিয়া তিন মহারথেই তথা হইতে অপক্রান্ত হইয়া 

সূর্ধ্যান্ত সময়ে বনমধ্যে প্রবেশ পূর্বক অতি প্রকাণ্ড বটবিটপি- 
তলে উপবিষ্ট হুইলেন। অশ্বামা তথায় রাত্রিকালে এক 
পেচককে অনেক কাকের প্রাণসংহার করিতে 'দখিয়া পিতৃবধ 
স্মরণে কোপাবিষ্ট হইয়া নিদ্রান্থিত পাঁঞ্চালদিগের প্রাণবধ 
কল্প করিলেন । তদন্ুসারে শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন 

এবং দেখিলেন, এক বিকটাকার অতি প্রকাণ্ড ভয়ানক রাক্ষস 
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আকাশ পর্যন্ত রোধ করিয়া তথায় অবস্থিত আছে। অশ্বথামা 

যত অন্দর প্রয়োগ করিলেন, রাক্ষস সমুদায় ব্যর্থ করিল । তখন 

তিনি স্বর মহাদেবের আরাধন। করিয়। কৃতবশ্মী ও কৃপাচার্য্যের 

সহযোগে নিদ্রাগত ধুষ্টত্যন্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীনন্দনদিগের 

প্রাণবধ “করিলেন কুষ্জটের বলাশ্য় প্রভাবে কেবল পঞ্চ 

পাণুডব ও সাত্যকি রক্ষা পাইলেন ; অবশিষ্ট সকলেই নিধন 

প্রাপ্ত হইল । ধুষ্টছ্যান্সের সারথি পাগুবদিগকে সংবাদ 'দ্রিল, 
অশ্বখ।মা নিদ্রাভিভূত পাথশালদিগের গ্রাণবধ করিয়াছে । দ্রৌপদী 
পুজশোকে আক্ডা ও পিতৃ ভাত বধ শ্রবণে কাতরা হইয়। অনশন 

কল্প করিয়া ভর্তগণসন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন । মহাপরা- 

ক্রান্ত বীর্য্যবান্ ভীমসেন দ্রৌপদীর মনস্্টি সম্পাদনার্থে তদীয় 
বচনানুসারে গদ।গ্রু্ণ পুর্ববক কুপিত চিন্তে গুরুপুজ্ের পশ্চাঁৎ 

ধাবমান হইলেন। অশ্বদ্থামা ভীমভয়ে অভিভূত, রোষপরবশ 
ও দৈবপ্রেরিত হইয়া, পৃথিবী অপাণগুবা হউক, এই বলিয়! অস্ত্র 
ত্যাগ করিলেন । কৃষ্, এরূপ করিও না, বলিয়া অশ্বখামাকে 

নিষেধ করিলেন। পাপমতি অশ্বথামার অনিক্টাচরণে এইরপ 
অভিনিবেশ দেখিয়া অচ্জুন অস্ত্র দ্বার সেই আক্ত্ের নিবারণ 

করিলেন । অশ্বথাম। দ্বৈপারন প্রভৃতি পরস্পর শাপ প্রদান 

করিলেন ! পাগুবের! মভারথ দ্রোণপুজে্ের নিকট হইতে মণিগ্রহুণ 

করিয়া হৃষ্ট চিন্তে দ্রৌপদীহন্তে সমর্পিলেন। সৌপ্তিকনামক 
দশম পর্ব উদাহৃত হইল । উক্তমতেজা ত্রক্গনাদী মহাত। মুনি 

সৌপ্তিকপর্বেব অস্টাদশ অধ্যায় ও অধ্ট শত সপ্ততি শ্লোক 

খ্য। করিয়াছেন । এধীকপর্বব এই পর্বেবের অন্তর্গত 1 

অতঃপর করুণরসোদ্বোধক স্ট্রীপর্বব আরব্ধ হইতেছে । এই 

পর্বের পুজ্রশোকসন্তপ্ত প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্্ী মনে মনে ভীম- 
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সেনের প্রাণবধ সংকল্প করিয়া কৃষ্ণানীত লৌহময়ী ভীমপ্রতিসুস্তি 
ভগ্ন করেন। বিছুর অধ্যাত্বাবিদ্ভাসন্বদ্ধ হেতুবাদ দ্বারা শে!কাভিভূত 
ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক মায়া মোহ নিরাকরণ ও তাহাকে 
আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত ধৃতরাপ্ অন্তঃপুরিকাগণের 
সহিত রণক্ষেত্র দর্শনার্থ গমন করেন । বীরপত্বীদিগের অতি করুণ 

বিলাপ এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্টের কোপাঁবেশ ও মোহ । 
ক্ষত্রিয়নারীগণ যুদ্ধে অপরাজ্মুখ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত পিতা ভ্রাতা ও 
পুজ্রদিগকে দেখিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ পুক্রপৌজ্রশোককাতির। 
গান্ধারীর কোপ শান্তি করিলেন । পরমধাশ্মিক মহাপ্রাজ্ঞ 

রাজ। যুধিষ্ঠির যথাশাস্ত্র রাজাদিগের শরীরদাহ করাইলেন। 
প্রেততর্পণ আরদ্ধ হইলে কুন্তী কর্ণকে স্বীয় গুঢ়োৎুপন্ন পুক্র 
বলিয়া অঙ্গীকার ও প্রকাশ করিলেন | মহধি ব্যাস এই 
একাদশ পর্বব ব্চন| করিয়াছেন । এই পর্বব শ্রবণ ও অধ্যয়ন 

করিলে সজ্জনদিগকে শে।কে অভিভূত ও অশ্রজলে আকুলিত 

হইতে হয়। ধীমান ব্যাসদেব জ্ত্রীপর্বেব সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও 

সপ্ত শত পঞ্চ সপ্ততি প্লোক কীর্তন করিয়াছেন । 

অতঃপর শান্ভিপর্বব ; ইহার অধ্যয়নে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয় । ধর্ম্ম- 

রাজ' যুধিষ্ঠির পিতৃ ভ্রাতৃ পুক্র মাতুল প্রভৃতির সংহার করাইয়া 
যগপরোনাস্তি নির্ধেদ প্রাপ্ত হয়েন। শরশষ্য।বূঢ ভীক্গদেব রাজ। 

যুধিষ্ঠিরকে রাজধন্্ন শ্রবণ করান। এ সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞনাভিলাষী 
রাজগণের অবশ্থাজ্ঞেয়। ভীক্ষদেব কাল ও কারণ প্রদর্শন 

পুর্বব্ক আপদ্দ্্ন কীর্তন করেন। এ সকল ধর্ম অবগত হইলে 

নর সর্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্তর বিচিত্র মোক্ষধন্মও সবিস্তর 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রীজ্ঞজনগ্রীতিপ্রদ ছাদশ পর্ব নিদিষ্ট 

হইল। হে তপোধনগণ ! শান্তিপর্বেব ত্রিশত উনচত্বারিংশৎ 
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অধ্যায় আছে জাঁনিবেন। ধীমান পরাশরনন্দন এই পর্বেব চতুর্দশ 
সহজ সপ্ত শত সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন । 

হে মহধিগণ ! ইহার পরেই অতি প্রশস্ত অনুশাসনপর্বব । 

কুরুরাজ যুধিষ্টির ভাগীরখীপুজ্র ভীক্ষের নিকট ধন্মনির্ণয় শ্রবণ 
করিয়া হতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পর্বে ধর্ম ও 

অর্থের অনুকূল যাবতীয় ব্যবহার প্রদর্শন, অশেষবিধ দানের 
পৃথক্ পুথক্ ফল নির্দেশ, স্দসৎ পাত্র বিবেক, দাঁনবিধি কথন, 

আচারবিধি নিণয়, সত্যন্বরূপ নিরূপণ, গে। ব্রাঙ্গণের মাহা 

কীর্তন, দেশকালা'নুসারে ধম্মরহস্য মীমাংসা, ও ভীক্মদেবের 

স্বর্গারোহণ কীর্তন আছে। ধন্মনির্ণয়যুক্ত বন্ুবুস্তান্তালক্কৃত অন্ু- 

শাসন নামক ত্রয়োদশ পর্বব নির্দিষ্ট হইল । এই পর্বেবে এক শত 
ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ও অষ্ট সহজ্র শ্লোক সংখ্যাত আছে। 

তশ্পরে আশ্বমেধিক নামক চতুর্দশ পর্বব। সংবর্তমুনি ও 

মরুত্তরাজার উপাখ্যান, যুধিতিরের হিমালয়স্হিত সুবর্ণরাশি 
প্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্ম। পরীক্ষিত অশ্খামার অন্ত্রানলে 

দগ্ধ হইয়াছিলেন ; কৃষ্ণ পুনর্ববার তাহাকে জীবন দান করেন। 
উৎকৃষ্ট যজ্জ্রীয় অশ্ব রক্ষার্থ তদনুগামী অর্জুনের নানা স্থানে 
কুপিত রাজপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ। চিত্রাঙগদাগর্ভসম্ভূত নিজপুজ্ 
বন্রবাহনের সহিত সংগ্রামে অভ্ভুনের প্রাণসংশয় ঘটে । অশ্ব- 

মেধষজ্ঞে নকুলবুত্তাস্ত কীর্তন । পরমাঁভুত আশ্বমেধিকপর্বব উক্ত 
হইল । তত্বদর্শী মহধি এই পর্বে এক শত তিন অধ্যায় ও 
তিন সহজ তিন শত বিংশতি শ্লোক নির্দেশ করিয়াছেন । 

তত্পরে আশ্রমবাস নামক পঞ্চদশ পর্বব। রাজা ধৃতরাস্ট্ 

রাঁজ্য পরিত্যাগ করিয়া বিছ্ুর ও গান্ধারী সমভিব্যাহারে অরণ্য 
প্রবেশ পূর্বক খবিদিগের আশ্রমে বাদ করেন। গুরুশুশ্রাযা- 
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পরাধণ। কুস্তী তাহাঁকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া পুজ্ররাজ্য 
পরিত্যাগ পুর্ববক তদনুগীমিনী হইলেন । রাজ! ধৃতরাস্ী যুদ্ধহত 
লোকান্তরগত পুক্র পৌক্রগণ ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে জীবিত 
গুনরাগত অবলোকন করিলেন । তিনি মহষি কৃষ্ণ ্েপায্সনের 
প্রসাদাঁৎ এইরূপ অত্যুণ্কৃষ্ট আশ্চর্য সন্দর্শন করিয়া শোক 
পরিত্যাগ পুর্ববক সন্ত্রীক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন । বিছুর 

ও মহামাত্য বিদ্বান জিতেক্দ্রিয় সপ্তয় ধশ্মপথ আশ্রয় করিয়া 

সদগতি পাইলেন । ধর্্মরাজ যুধিষ্টির নারদের সন্দর্শন পাইয়া 
তাহার প্রমুখা্ড যছবংশীয়দিগের কুলক্ষয়বার্তী' শ্রবণ করিলেন । 

অত্যন্ভূত আশ্রমবাসাখ্য পর্বব উক্ত হইল । তত্বদর্শী ব্যাস এই 
পর্বেব দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহজ্র পাঁচ শত ছয় শ্লোক 

গণনা করিয়াছেন । এ 

হে মহবিগণ ! অতঃপর অতি দারুণ মৌষলপর্বব জানিবেন। 
এই পবেব ব্রক্ষশাপনিগৃহীত পুকুষশ্রেষ্ঠ যাদবেরা আপাঁনে €৩৪) 
স্তরাপানে মস্ত ও দৈবপ্রেরিত হইয়। এরকারূপী ৩৫) বজ দ্বারা 

পরস্পর প্রহার করেন । রাম ও কেশব কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে 

উভয়ে সর্ববসংহারকারী উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিলেন 

না। ' নরশ্রেষ্ঠ অজ্ভুন আসিয়। দ্বারকা যাঁদ্বশূন্য নিরীক্ষণ 
করিয়া যণ্পরোনাস্তি বিষাদ ও মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইলেন । তিনি 

আ'ত্মমীতুল নরশ্রেষ্ঠ বস্থদেবের সংস্কীর করিয়া কৃষ্ণ, বলরাম, 
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবদিগেরও সংস্কার করিলেন । 

অর্নন্তর দ্বারকা হইতে বালক ও বুৃদ্ধদিগকে সমভিব্যাহাঁরে 
পর ইস জপ পাল 

এপ 

(৩৪) যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়। সুরাপান করে। 

৩৫) এরকা তৃণবিশেষ, খড়ী। 
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লইয়া যাইতে যাইতে বিপগ্কালে গানণ্ডীবের পরাক্রমক্ষয় ও 

দিব্যান্ত্র সমুদায়ের অস্ফুন্তি অবলোকন করিলেন, এবং যাদব- 
রমণীদিগের অপহরণ এবং প্রভূত্ব ও এশ্বর্য্যের অনিত্যতা দর্শনে 

সাতিশয় নির্বেবদ প্রাপ্ত হইয়! ধন্মরাজসনিধানে প্রত্যাগমন 

পূর্বক সন্গ্যাসাবলন্বনের বাসন! করিলেন । মৌষল নামক ষোড়শ 
পর্বব পরিকীঞ্তিত হইল । ততন্বদর্শী দ্বৈপায়ন এই পর্বেব আট 
অধ্যায় ও ভিন শত বিংশতি শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন । 

তৎপরে মহাপ্রস্থানিক নামক সগুদশ পর্ব । এই পর্বেব 

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণগুবেরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদী সমভি- 
ব্যাহারে মহা প্রস্থান গমন করেন । তাহার। লৌহিত্যসাগরতীরে 

উত্তীর্ণ হইয়। অগ্নির সাক্ষাশ্কার লাভ করিলেন । অজ্ভ্ন 

মহাত্সা অগ্রির আদেশীনুসারে পুজা পুর্ববক তাহাকে সর্বব- 
ধনুঃ্রেন্ঠ দিব্য গাশীব প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ 
ও দ্রৌপদদীকে ক্রমে ক্রমে নিপতিত ও নিধনপ্রাপ্ত দেখিয়। 
তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মাঁয়। পরিত্যাগ পুর্ববক 
প্রস্থান করিলেন । মহাপ্রস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্ধব নিদিষ্ট 
হইল । তন্বদর্শী খষি এই পর্কেব তিন অধ্যায় ও তিন শত 
বিংশতি শ্লোক নিরূপণ করিয়াছেন (৩৬) । 

তণ্পরে অলৌকিক অত্যাশ্চর্্য স্বর্গপর্বব । মহাপ্রীভ্্ত ধর্ম 
এ পপ পপ শাদা এ পা পা পপ পপ যা ২ কপ দলা 

(৩১) শ্লোকানাঞ্চ শতত্রয়ম্। বিশতিশ্চ তথা শ্লোকাঃ সংখাতা- 
স্তত্বদর্শিনা। এই স্থলে ঘথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল । কিন্ত মহাপ্রস্থানপর্বে 
এক শত তভ্রয়োবিংশতি শ্লোকের অধিক নাই"। এই নিমিত্ত টীকাকার 

লীলকগ্2সমাসবলে শতত্রয়ম্ এই শব্দে এক শত তিন এই অর্থ করিয়া 
বিংশতি সহধোগে এক শত ভ্রয়োবিংশতি এই ব্যাণ্যা করিয়াছেন । 



পর্বসং গ্রহ ৫৭ 

রাজ দয়ার্হৃদয়ত! প্রযুক্ত স্বসমভিব্যাহাঁরী কুকুরকে পরিত্যাগ 
করিয়া দেবলোঁকাগত দিব্য রথে আরোহণ করিতে সম্মত 
হইলেন না । ধন্, মহাত্া যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অবিচলিত 
ধর্্মনিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, কুক্ুররূপ পরিত্যাগ পুর্বৰক 
তাহাকে দর্শন দিলেন, যুধিষ্টির তণ্সমভিব্যাহারে স্বর্ণারোহণ 
করিলেন । দেবদূত ছলক্রমে তাহাকে নরক দর্শন করাঁইলএ 
ধন্মাত্ম। যুধিষ্ঠির সেই স্থানে অবস্থিত আজ্ঞানুবত্তী ভ্রাতৃগণের 
কাতর শব্দ শ্রবণ করিলেন । ধন্মী ও ইন্দ্র তাহার ক্ষোভ 

নিরাকরণ করিলেন । অনন্তর ধণ্মরাজ যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গীয় 
অবগাহন করিয়া মানবদেহ পরিত্যাগ পুর্ণবক স্বর্গে স্বধন্মার্জিত 

স্থান প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে পরমাদরে 
ও পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, , ব্যাসদেবপ্রোক্তি 

ব্বর্গারোহণ নামক অষ্টাদশ পর্বব নির্দিষ্ট হইল । মহাতা খৰি 
এই পর্বেব পাঁচ অধ্যায় ও ছুই শত নয় শ্লোক সখ্য! 

করিয়াছেন । 

এই রূপে অষ্টাদশ পর্বব সবিস্তর উক্ত হইল। তৎপরে 
হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্বব কীর্তিত হইয়াছে । মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ 
সহজ শ্লোক গণনা করিয়াছেন । 

মহাভারতীয় পর্ববসংগ্রহ কীর্তিত হইল (৩৭)। 

(৩৭) পর্বসংগ্রহে যেরূপ অধ্যায় ও ক্লোকসংখ্যা লিখিত হইল, 
প্রত্পির্ধেই তাহার ন্যনাধিক্য দেখিতে পাওষা যাঁয়। তন্মধ্যে বনপর্ষ্ 
ও হরিবংশে অত্যন্ত অসঙ্গত। প্রতিজ্ঞাত সংখ্যা অপেক্ষা! বনপর্বে প্রায় 

ছয় সহুম্্র শ্লোক অধিক, হরিবংশে ন্যনাধিক চারি সহত্র। পণ্ডিতের! 
মীমাংসা করেন লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এইরূপ সংখ্াঁগত ন্যনাধিক্য 
ঘটিয়াছে। 

৮ 



€৮ মন্হাভারত । 

যুদ্ধাভিলাঁষে অস্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র সমাগত হইয়াছিল । 
অস্টীদশ দিবস এ মহাদারুণ যুদ্ধ হয়। 

যেদ্বিজ অঙ্গ ৩৮) ও উপনিষদ সহিত চারি বেদ জানেন, 

কিন্তু এই আখ্যান গ্রন্থ জানেন না, তিনি কখনই বিচক্ষণ 
নহেন । অমিতবুদ্ধি ব্যাসদেব এই গ্রন্থকে অর্থশাজ্ত্র, ঘন্মশব্সি, 
ও কামশাস্ত্র স্বব্ূপ নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন পুংস্ষোকিলের 

কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাঁকশবক শ্রবণে অনুরাগ হয় না, 

সেইরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রান্তর শ্রবণে অভিরুচি 

থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকস্ছ্টি নিম্পন্ন 
হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বোন্তম ইতিহাস গ্রন্থ হইতে কবিগণের 

বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেমন চতুর্বিবধ (৬৯) প্রজা অস্তরীক্ষের 
অন্তগত, হে দিজগণ ! সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এই উপা 

খ্যানের অন্তর্কবর্তী। যেমন মনের ক্রিয়া সমস্ত ইক্জ্রিয়ের 
আশ্রয়, সেইরূপ এই আখ্যান শাক অশেষবিধ ক্রিয়। (৪০) ও. 

গুণের (৪১) আশ্রয় । যেমন আহার ব্যতিরেকে শরীরধারণের 

অন্য উপায় নাই, সেইরূপ এই উপাখ্যানের অন্তর্গত কথ 

ব্যতিরিক্ত ভূমগুলে আর কথা নাই। যেমন অজ্যুদয়াকা ডট 

ভূত্যেরা সশকুলজাতি প্রভুর সেবা করিয়। থাকে, সেইরূপ, সমস্ত 

৬৬৪) শিক্ষা, কল্প, নিক্ুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিঘ, ছন্দঃ, এই ছম্স, বেদের 

উচ্চারণনিয়মবেধিক শাল্ের নাম শিক্ষা, যে শান্ত্রে বেদিক ক্রিয়ার 

বিবরণ আছে, তাহাকে কল্প কহে, আর বেদাস্তর্সত ভুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা- 
কারক শাক্সের নাম নিকুক্ত ! 

(৩৯) জরাযুজ, অগুজ, স্বোদজ, উদ্ভিজ্জ । 

(৪০) অধ্যয়ন, দান, ফজন প্রভৃতি । 

(৪১) শম, দম, ধৈধ্য, ক্ষমা, সত্য প্রভাতি । 



পর্বসহ গ্রহ । ৫৯ 

কবিগণ এই উপাখ্যানের উপাসনা করেন। যেমন গ্ৃহস্থ।আম 
অন্যান্য সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা উত্কুষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য 

অন্থান্য কবিকৃত যাবতীয় কাঁবা অপেক্ষ। উত্তকৃষ্ট । 

তোমাঁদিগের সর্ববদ। ধন্বে মতি হউক, পরলোকগত ব্যক্তিত্ব 

ধশ্মই একমাত্র বন্ধু অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয় নৈপুণ্য সহকানে 
উপাসিত হইলেও কোন কালে আঁজীয় ও স্থায়ী হয না। * 

যেব্যক্তি দ্বৈপায়নের ওষ্টপুটবিগলিত অপ্রমেয় পরম পবিজ্র 
পাপ্হর মঙ্গলকর ভারতপাঠ শ্রবণ করে, তাহার পুক্ষর্ (৪২) 
জলীভিষেকের প্রয়ে।জন কি? ব্রাক্ষণ দিবটঈভাগে ইন্দ্রির়সেবা 

দ্বারা বে পাপ সঞ্চয় করেন, মহাভারত কীর্তন করিলে সারংকাঁলে 

সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। তার বাতিকালে কায়মনোবাক্ো 

যে পাপানুষ্ঠান করেন, ভারত কীত্ুন করিলে প্রাতঃকালে তাহ 
হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বহুশ্রুত বেদজ্জ ক্রাক্ষণকে স্বণশুঙগ- 

সমন্বিত গোশত দান করে, আন বে ব্যক্তি পরদ পবিত্র ভারতকথ। 

নিতা শ্রবণ করে, সেই ছুই জনের তুল্য ফল ল্ভি হয়। যেমন 

বিস্তীর্ণ সমুদ্র তরণীষোগে অনায়াসগম্য হয়, সেইজপ অগ্গে 
পর্ববসংগ্রহ শ্রবণ করিলে এই আঅত্্াতকৃষ্ট মত আখ্যানশাস্ত্ 
মনুষ্যের পক্ষে সুগম হয় । 

(৪২) পরম পবিত্র তীর্থ বিশেষ । 

শি এ লী শিট 

০ হন রি 



তৃতীয় অধ্যায়-_পৌব্যপর্ব। 

সলাত সি 

উগ্রশ্রবাঃ, কহিলেন, পরীক্ষিপুজ্র রাজ। জনমেজয় স্বীয় সহো- 
দরগণ সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে বহুবাধিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । তাহার শ্রতসেন, উগ্রসেন, ও ভীমসেন নামে 
তিন সহোদর । তাহাদের যজ্ঞানুষ্ঠান কালে এক কুকুর তথায় 
উপস্থিত হইল । জনমেজয়ের ভ্রাতার। তাহাকে প্রহার করাতে, 

সে অতিশয় রোদন করিতে করিতে স্বীয় জননী সন্িধানে 

গমন করিল। দেবশুনী সরম। পুক্্রকে অত্যন্ত রোদন করিতে 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন রোদন করিতেছ, কে তোমারে 
প্রহার করিয়াছে ? সে এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর 

করিল, জনমেজয়ের ভ্রাতারা আমাকে প্রহার করিলেন । তখন, 

সরমা কহিল, আমার স্পষ্ট বোধ হুইতেছে, তুমি কোন অপ- 
রাধ করিয়াছিলে, তাহাতেই তাহারা প্রহার করিক্সাছেন। সে 

কহিল, আমার কোন অপরাধ নাই, যজ্ভীয় হবিতে দৃষ্টিপাত 
ব। জিহবাস্পর্শ কিছুই করি নাই। ইহা শুনিয়া তাহার মাতা 

সরম। পুভ্রহঃখে ছুঃখিতা হইল, এবং যে স্থলে জনমেজয় 

জ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া 

কোপাবেশ্ব প্রদর্শন পূর্বক জনমেজয়কে জিজ্ঞাসা করিল, 
আমার পুজ্রের কোন অপরাধ নাই, যভ্ীর় হবি অবেক্ষণ 'বা 
অবলেহন করে নাই, কি নিমিস্ত প্রহার করিয়াছ ? তিনি 

কোন উত্তর দিলেন না। তখন সরম। কহিল, তুমি ইহাকে 

বিনা অপরাধে প্রহার করিয়াছ, অতএব অতর্কিত কারণে 
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তোমার ভয় উপস্থিত হইবেক। রাজ জনমেজয় সরমার শাপ 
শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ন হইলেন। পরে আরব্ধ 
যঙ্ঞ সমাপ্ত হইলে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া সবিশেষ 
যত্রসহকারে সরমাশাপনিবারণসমর্থ পুরোহিতের অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । 

একদ1 পরীক্ষিৎপুক্র জনমেজয় মৃগয়ায় গমন করিয়া নিজ 
রাজ্যান্তর্গত কোন জনপদে এক আশ্রম দর্শন করিলেন । তথায় 
ুতশ্রবাঃ নামে এক খষি বাস করিতেন । তাহার সোম্শ্রবা 
নামে তপস্তানুরক্ত পুজ্র ছিলেন। জনমেজক্ন তাহার সেই 
পুল্রের নিকটে গিয়৷ তীহাঁকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন । 
তিনি প্রণাঁম করিয়। খষির নিকট নিবেদন করিলেন, ভগবন্ ! 
আপনকার এই পুক্র আমার পুরোহিত হউনু!। খষি রাজবাক্য 
অআবণ করিয়। উত্তর করিলেন, এক সর্দা আমার শুক্র পান 
করিয়াছিল, আমার এই পুজ্র তাহার গর্ভে জন্মেন, ইনি মহা- 
তপস্বী, সদ1 ন্বাধ্যায়রত, মদীয় তপোবীর্যযসম্পন্ন, মহাদেবশাঁপ 
ব্যতিরেকে অন্যান্য সমুদায় শপ নিরাকরণে সমর্থ হইবেন । 
কিন্তু ইহার এই এক নিশুঢ় ব্রত আছে যে, ত্রাহ্ধণে ইহার 
নিকট যাহা প্রার্থনা! করেন, ইনি তাহাই দেন, ইহাতে যদি 
তোমার সাহস হয়, ইহাকে লইয়। যাও । জনমেজয় শ্রুতশ্রবার 

বাক্য শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, মহাশয় ! তাহার কোন ব্যতিক্রম 

ঘটিবেক না । অনস্তর তিনি সেই পুরোহিত সমভিব্যাহারে 
রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়। নিজ ভ্রাতাদিগকে কহিলেন, ইনি 
ষখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, ভোমরা তত্ক্ষণাঁশ তাহা সম্পাদন 

করিবে, কোন মতে অন্যথা না হয়। ভ্রাতৃগণ তদীয় আদেশ 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । জনমেজয় ভ্রাতাদিগকে এইরূপ 
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এই বিষয়ে পবিত্র উপনিষ্ কীর্তন করিয়াছেন, এবং বিদ্বান্ 

সতকবিগণ পুরাণে সেই উপনিষণ্ড কীর্তন করিয়! থাকেন । 

ভারত অধায়নে পুণ্য জন্মে । অধিক কি কহিব, শ্রদ্ধা পূর্বক 
শ্লোকের এক চরণ মাত্র পাঠ করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয়। 
এই গ্রন্থে দেব, দেবধি, ব্রহ্ষর্ষি, ষক্ষ, উরগ প্রভৃতির ও সনাতন 

ভগবান্ বাস্তুদেবের কীর্তন আছে । তিনি সত্য, পবিত্র, মঙগলপ্রদ, 

পরিচ্ছেদাতীত, ফালত্রয়ে অবিকৃত, জ্যোতিশ্ময়, ও সনাতন ; 

পণ্ডিতের তাহার অলৌকিক কম্পন সকল কীর্তন করিয়া! থাকেন, 

তিনি এই কাধ্য কারণ রূপ বিশ্বের স্থগ্তিকর্তী, তিনি ব্রহ্মা 
দেবতার ও যজ্জাদি কার্যের স্থ্টি করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু ও 
পুনর্জন্মের কারণ, তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিষ্ভীতা জীব 
ও নিবিশেষ পরক্রহ্ম স্বরূপ । যতিগণ সমাহিত হইয়া ধ্যান ও 

যষোগবলে দর্পণতলগত প্রতিবিন্বের ন্যায় তাহাকে হৃদয়ে দর্শন 
করেন। 

ধর্্মপরায়ণ নর শ্রদ্ধা ও নিয়ম পুর্ববক এই অধ্যায় পাঠ 
করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। আন্তিক ব্যক্তি ভারতের এই 
অনুক্রমণিকাধ্যায় প্রথমাবিধি সর্ববদ1! শ্রবণ করিলে বিপদে পতিত 

হয় নাঁ। ছুই সন্ধ্য। অনুক্রমণিকাঁর কিঞ্চিৎ কিঞ্ি পাঠ করিলে, 

তওক্ষণাৎ্ড অহোরাত্র সঞ্চিত সমুদায় পাঁপ হইতে মুক্ত হয়। এই 

অধ্যায় ভারতের শরীর স্বরূপ, ইহাতে সত্য ও অম্বত উভয় 

আঁছে। যেমন গব্যের মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, 

বেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অস্বত, জলাশয়ের মধ্যে 

সমুত্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু, সেইরূপ মহাভারত সমস্ত ইতিহাসের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । যে ব্যক্তি আদ্ধকালে ব্রাঙ্ষণদিগকে অন্ততঃ ভারতীয় 
শ্লোকের এক চরণ অআবণ করায়, তাহাঁর পিতৃলোকের অক্ষয় 
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তৃপ্তি হয়। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বার। বেদের অর্থ সমর্থন করিবেক । 
বেদ অল্লজ্ঞের নিকট এই ভয় করেন যে, এ আমাকে প্রহার 

করিবেক | নিদ্বান্ ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপাপ্নস্রোক্ত এই বেদ শ্রবণ 
করাইয়। অর্থলাভ কেন, এবং নিঃসন্দেহ জণহত্যাদি পাপ 

হইতে মুক্ত হন। যে ব্যক্তি শুচি ও সংবত হইয়। পর্বেব পর্বের 

এই পরমপ্বিত্র অধ্যায় পাঠ করে, আমার মতে, তাহার সমুদাস্ 
ভরত অধারন কর। হয় । যে ন্র প্রতিদিন শ্রদ্ধা বান হইয়া এই 

খষিগ্রণীত শাস্ত্র শ্রবণ করে, তাহার দীধঘ আযুঃ, কীত্তি, ও স্বর্ 
লাভ হয় । 

পুর্ণৰ কালে সমুদধার দেবত। একত্র হইয়া তুলাষন্ত্রের এক 

দিকে চারি বেদি ও অপর দিকে এই ভারত স্থাপন করিয়া- 

ভিলেন । ভারত সরহস্ত বেদচতুষ্টয় অপেক্ষ১ ভারে অধিক হয়, 
এজন্য তদবধি ইহ লোকে ভারত মহাভারত বলিয়া প্রসিদ্ধ 

হইয়াছে । পরিমাণকীলে ইহার মহত্ব ও ভারবস্ব উভম্বই অধিক 

হইল, সেই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত । যে ব্যক্তি মহাভারত 

শব্দের বুযু্পন্ভডি জানে, সে সর্ববপাপ হইতে মুক্ত হয়। 

তপস্যা পাপজনক নহে, বেদাধ্যয্ন পীপজনক নহে, বর্ণা- 

আমাদিনিরমিত বেদবিহিত কন্মানুষ্ঠান পাপজনক নহে, অশেষ 
ক্রেশ স্বীকার পুর্ববক জীবিকা নির্বাহ করা পাপজনক নহে; 
এই সমস্ত অসদভিপ্রায়দ্রষিত হইলেই পাপজনক হয় । 

সপ পাপ ০১১ 
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খধিগণ কহিলেন, হে সৃতনন্দন ! তুমি যে সমস্তপঞ্চক তীর্থের 
উল্লেখ করিয়াছ, আমরা তাহার স্বরূপ ও সবিশেষ বিবরণ 
জানিতে বঞ্ু। করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে সাধু ব্রাহ্মণগণ ! 
আমি সমন্তপঞ্চকবৃস্তীন্ত ও অন্যান্য নান! শুভ কথা কীর্তন 
করিতেছি, অ।পন্ার। শ্রবণ করুন। সকলশস্ত্রধারিশ্রেন্ঠ পরশুরাম 
ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে পিতৃবধক্রোধে অধীর হইয়া ভুয়ে।- 
ভুয়ঃ ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই অনলতুল্য তেজস্বী 
ঝষি নিজ বীর্যে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সমন্তপঞ্চকে 
পঞ্চ রুধিরত্রদ করেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি ক্রোধে অন্ধ 
হইয়া সেই সেই রুধিরহ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ 
করিয়াছিলেন । অনন্তর খচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তাহার নিকটে 
আপসিয়। কহিলেন, হে মহাভাগ রাম ! আমরা তোমার এইবূপ 
পিতৃভক্তি ও বিক্রমাতিশয় দর্শনে সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, 
ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থন। কর । রাম কহিলেন, হে পিতৃগণ । যদি 
আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইজ্ধ। থাকেন ও আমাকে অনুগ্রহ 
করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর দেন যে, আমি রোষবশে 
ক্ষত্রিয়কুল সংহ।র করিয়। যে পাপ গ্রস্ত হইয়াছি, যেন তাহা 
হইতে মুক্ত হই, এবং যেন এই সকল হুদ তীর্থরূপে ভূমগ্ডলে 
বিখ্যাত ও পরিগণিত হয়। পিতৃগণ বথাপ্রার্থিত বর প্রদান 
পুর্ববক ক্ষমস্ব বলিয়া তীহাঁকে নিষেধ করিলেন, তখন তিনি 

প্রতিজ্ঞাত ক্ষত্রিয়কুলসংহা রক্রিয়া হইতে বিরত হইলেন । 
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সেই পঞ্চ রুধিরহ্দের অদূরে যে পরম পবিত্র দেশ আছে, 
তাহাকে সমন্তপঞ্চক কহে। পণ্ডিতের কহেন, যে দেশ ষে 

চিত্রে চিহ্নিত, তদ্দারাই সে দেশের নাম নির্দেশ হওয়া উচিত । 

কলি ও দ্বাপরের অন্তরে সমন্তুপঞ্চকে কুরু পাগুব সৈন্যের 

যুদ্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধবাসনাগ্র সেই 
ভূদোষ (৩৩) বর্জিত ক্ষেত্রে সমাগত ও নিধন প্রাপ্ত হয়। হে' 
ব্রাহ্মণগণ ! সেই দেশের নামের এই ব্যুৎ্পন্তি ? সে দেশ পবিভ্র 
ও রমণীয়। হে ব্রতপরায়ণ মহধিগণ ! উক্ত দেশ ভ্রিলোকে যে 
রূপে বিখ্যাত, তৎসমুদ্দায় নিবেদন করিলাম । " 

ঝধিগণ কহিলেন, হে সুতনন্দন ! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দ 
প্রয়োগ করিলে আমর। তাহার বথার্থ অর্থ শ্রবণের বাঁসন! 
করি। তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অহ্ুঞ্ক কত পদাতি, 

কত অশ্ব, কত রথ, ও কত গজে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহার 
সবিশেষ বর্ণনা কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক রথ, এক গজ, 

পাঁচ পদাতি, তিন অশ্ব, ইহাতে এক পন্তি হয়, তিন প্ভিতে 

এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক 

গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন 

পৃতনাতে এক চযু১ তিন চঘুতে এক অনীকিনী, আর দশ 

অনীকিনীতে এক অক্ষৌভিণী হয়। সমুদায়ে এক অক্ষৌহিণীতে 
২১৮৭০ এক বিংশতি সহত্র অষ্টশত সপুডতি সংখ্যক রথ, তাঁবু 

সংখ্যক গজ, ১০৯৩৫০ এক লক্ষ নয় সহত্র তিন শত পঞ্চাশ 

পদাতি, আর ৬৫৬১০ পঞ্চবটি সহজ ছয় শত দশ অশ্ব থাকে । 

আমি আপনাদিগকে যে অক্ষৌহিণীর কথা কহিয়াছিলাম, 
পপি অপি বাশ 

(৩৩) হিংসা স্তেয় মিথ্যা প্রতারণা প্রভৃতি । 
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খ্যাতভ্ববেত্তারা তাহার এইরূপ সংখ্য। নির্দেশ করিয়াছেন । 

কৌরব ও পাঁগুবদিগের সংগ্রামে এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী 

সমন্তপঞ্চকে একত্র হইয়।ছিল, এবং কৌরবদিগকে উপলক্ষমাত্র 

করিয়া অদ্ভুতশক্তি কাল প্রভাবে সেই স্থানেই নিধন প্রীপ্ত 
হয়; পররমাস্ত্রবেন্তা ভীঙ্মদেব দশ দিবস যুদ্ধ করেন; তৎ্পরে 

দ্রোণাচাধ্য পাঁচ দিন কুরুসৈন্য রক্ষা করেন; শক্রঘধাতী কর্ণ 
ছুই দিন যুদ্ধ করেন; শল্য অদ্ধ দিবস মাত্র; তৎপরেই ভীম 

ও ছুষ্যোধনের অদ্ধদিনব্যাপী গদাযুদ্ধ; সেই দিবসের নিশাগমে 

অশ্বরথাম। কৃতবস্ম। ও কুপাচাধ্য তিন জনে পরামর্শ করিয়। 

বিশ্বস্ত চিন্তে নিদ্রাগত সনস্ত যুধিষ্টিরসৈন্য সংহার করেন । 
হে শৌনক ! আমি আপনার যজ্ছে যে ভারত কীর্তন 

আরম্ভ করিতেছি, ব্যাসশিষ্য ধীমান বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের 
যজ্দ্ে তাহার কীর্তন করির়।ছিলেন। এই ইতিহাসের আ।দি- 

ভাগে মহান্ুভাব নরপতিগণের যশঃ ও বীধ্যের সবিস্তর বর্ণন। 

নিমিত্ত পৌস্য, পৌলম, ও আসন্তীক এই তিন পর্বব আছে। 
এই গ্রন্থ নিচিত্র অর্থ, পদ, আখ্যান, ও বহুবিধ আচার নিয়মে 

পরিপুর্ণ। যেমন মোক্ষার্থীর। একমাত্র উপায় বোধে বৈরাগ্য 

অবলম্বন করিয়া খাকে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ নবের। একমাত্র শ্রেয় 

সাধন বোধ করিয়া এই পরম পবিত্র ইতিহাস গ্রন্থের উপাসন 

করেন । যেমন সমুদায় ভ্ঞাভব্য পদার্থ মধ্যে আত্বা। এনং 

সমস্ত প্রিয়নস্ত্রমধ্যে জীবন শ্রেন্ট, সেইরূপ এই পরম পবিত্র 
ইতিহাস সর্ববশাপ্রমধ্যে শ্রেন্ঠ। যেমন আহার ব্যতিরেকে শরীর 

ধারণের আর উপায় নাই, সেইবূপ এই ইতিহাসগ্রন্থেক্ত কথা 

ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথ। নাই । যেমন অ্ঞযুদয়কাঙকী 

ভৃত্যের। সত্কুলজাত প্রভুর সেবা করে, সেইরূপ কবিগণ 
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জ্ঞানলাভবাসনার এই মহাভারতের সেব! কনিয়। থাকেন। 

যেমন সমুদ্দা় লৌকিক ও বৈদিক বাক্য স্বর ও ব্যঞ্জনে 
অর্পিত, সেইরূপ এই উত্কুষ্ট ইতিহাস গ্রন্থে শ্রেয়ংসাঁধনী বুদ্ধি 
অর্পিত আছে। 

এক্ষণে আপনারা সেই অশেষ প্রচ্ভার আর, স্তচার 

রূপে রচিত, অতর্কণীয় বিষয়ের মীমাংসা যুক্ত, বেদার্থভূষিত, ভার- 

তাখ্য ইতিহাসের পর্ববসং গ্রহ শ্রবণ করুন । সর্বপ্রথম অনুক্র- 

মণিক। পর্বর, দ্বিতীয় পর্ণবসংগ্রহপর্বব, তৎ্পরে পৌষ্য, পৌলোম, 

আস্তীক, ও আদিবংশাবভাঁরণ পর্ন, ততপরে পরমাস্ভুত জন্তব 

পর্ণব, তৎ্শ্রবণে শরীরে রোমাঞ্চ হয়; তৎপরে জতুগুহদাহ, 
তগুপরে হিড়িম্ববধ, তণ্পরে বকবধ, তণুপরে চৈত্ররথ, তণ্পরে 
দ্ৌপদীস্বয়ংবর, তণ্পরে বৈবাহিক পর্ব স্তৎ্পরে বিদুরাগমন 
ও রাঁজ্যলাভ পর্নব, তণ্পরে অজ্জুনবনবাস, তৎ্পরে স্থভদ্রাহরণ, 

ভদ্রাহরণের পর যৌতুকাহরণ পর্বৰ, তত্পরে খাগুবদাহ ও 
ময়দ।ন্বদর্শন পর্ন, তত্পরে সভাপর্বব, তশপরে মন্ত্রণাপরন, তৎ- 

পরে জরাসন্মনধ, তত্পর্রে দিখিজয়পর্নব, দিগিজয়ের পর রা'জসুয় 
পর্ববু, ততপরে অধাভিহরণ, তত্পরে শিশুপালবধ, তুপত্রে 
দ্যুতপর্বব, তৎপরে অনুদ্রত পর্ব, ত্পরে অরণ্যপর্বন, তৎপরে 

কিস্মীরবধপর্বন, তশ্পরে অজ্ভুনাভিগমনপর্বব, তৎপরে কির।ত 
পর্ব, এই পবেৰ মহাদেবের সহিত অঙ্জুনের যুদ্ধ বর্ণিত আছে; 

তগ্ুপরে বীমান্ যুধিতিরের তীর্থযা ব্রাপবন, পরে জটাস্ুরব্ধ 
পর্ন, তশুপরে ফক্ষযুদ্দ, তৎপরে ইন্দ্রলৌকাভিগমন, তৎ্পরে 

নলোপাখ্যান পর্বব, ততশ্রবণে ধন্মলাভ্ ও করুণরসের উদয় হয়; 

তশ্ুপরে পতিব্রতামাহাত্স্য, তগপরে পরমান্ভুত সাবিত্রীমাহ।ত্সা 

তণপবে নিবাঁতকনচ যুদ্ধ, তগ্পরে অজগর পর্বব, তৎ্পরে মা কণেয় 
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সমস্যা, তণ্পরে দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ, ততপরে ঘোধষধাত্রা, 

তশ্পরে মৃগস্বপ্ন, তৎপরে ত্রীহিদ্রোণিক, তণ্পরে ইন্দ্রহ্যুন্স পর্বন, 
তৎুপরে জয়দ্রথ কর্তৃক বন হইতে দ্রৌপদীহরণ, তৎ্পরে রাঁমে'- 
পাখ্যাঁন, তৎপরে কুগুলাহরণ, তণ্পরে অরণীহরণ পর্ণব, তৎপরে 

বিরাট পর্বব”তণ্পরে পাঁগুবপ্রবেশ, ত্পরে সময়পাঁলন, তৎ্পরে 
কীচকবধ, ততপরে গোগ্রহণ, তণ্পরে অভিমন্ত্যু ও উত্তরার 
বিবাহ পর্ব, তৎপরে পরমাদ্ভুত উদ্ভোগ পর্বব, তশ্পরে সপ্তয়যাা, 
তৎ্পরে চিন্তাপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের জাগরণ, তণ্পরে পরমঞ্ডহা 
সনস্থজাত পর্ব, ইহাতে আত্মজ্কানের কথ। আছে; তৎ্পরে 
যানসন্ধি, তৎপরে ভগবদযাত্রা, ত₹পরে মাতলীয়োপাখ্যান, তৎ- 

পরে গাঁলবচরিত, ততপরে সাবিত্রী উপাখ্যান, বামদেবোপাখ্ান, 

বৈণ্যোপাখ্যান, জামদরগ্রাপাখ্যান, ততপরে ষোঁড়শরাজিক পর্ব, 

তৎপরে কুষ্ধের সভাগ্রবেশ, তগ্পরে বিছ্ুলাপুজ্র শাসন, তপরে 
কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান ও বিছুলাপুজ দর্শন, তশপরে সৈন্যোগ্যোগ ও 
শেতোপাখ্যান, তশ্ুপরে মহাত্া। কর্ণের বিবাদ, তৎ্পরে মন্ত্র 

নিশ্চয় পূর্ণবক কাধ্যচিন্তন, ত্পরে সেনাপতিনিয়োগাখ্যান, 

ততপরে শ্বেত বাসুদেব সংবাদ, ত্পরে কুরু পাগুব সৈন্য নির্ধাণ, 
তশুপরে সৈন্যসংখ্যা, তত্পরে অমর্ষবদ্ধক উলক নামক দ্ুতের 
আগমন, ততপরে অন্বৌপাখ্যান, তশ্পরে অদ্ভুত ভীক্ম(ভিষেক 
পর্ব, তশ্পরের জন্ুদ্বীপ সন্নিবেশ পর্ব, তত্পরে ভূমিপর্বব, 
ততপরে দ্বীপবিস্তার কথন পর্বব, তশ্পরে ভগব্দগীতাপর্বব, তত 

পরে, ভীত্মবধপর্বব, তশ্পরে দ্রেণাভিষেক, তত্পরে সংশপ্তক 

সৈহ্্যবধ, তগ্পরে অভিমন্যুবধ পর্বব, তুপরে শ্রতিজ্ঞাপর্কব, 
তশ্পরে জয়দ্রথবধ, তৎপরে ঘটোৎ্কচবধ, তণ্পরে পরমাদ্ভুত 

(দ্রাণবধ, ততপরে নারা়ণান্ত্রত্যাগ পর্বব, তণ্পরে কর্ণপর্নব, ত€- 
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পরে শলাপর্কব, তপরে হ্ুদপ্রবেশ, তৎপরে গদা যুদ্ধপর্বব, তশ্পরে 

অতিবীভতস সৌপ্তিক পর্বব, তুপরে অতি নিদারুণ এঁবীকপর্বব, 
ততপরে জলপ্রদানিকপর্বব, তপরে স্্রীবিলাপপর্বব, তৎ্পরে কুরু- 

বংশীয়দিগের ওদ্ধীদেহিক ক্রিয়াপর্বব, তণপরে ব্রাহ্ষণবেশধারী 

চার্বাক রাক্ষসের নিগ্রহপর্বব, তশুপরে শাস্তিপর্বব, *এই পর্বের 

র।জধনম্ম।নুশাসন ও আপদ্ধন্ন উক্ত হইয়াছে; তৎ্পরে মোক্ষ 

ধন্ম পর্বব, তত্পরে রী ব্রহ্ম প্রশ্রান্ুশাসন, ছুর্ববাঁসার 

প্রীছুর্ভাব ও মায়াসংবাদপর্বব, ত্পরে আনুশাসনিক পর্বব, 

তশ্পরে ধীমান্ ভীম্মের স্বর্গারোহণ পর্বব, তৎপরে সর্ববপাঁপ- 
ক্ষয়কারী অশ্বমেধপর্বব, তশ্পরে অধ্যাত্সবিদ্ভাপ্রতিপাদক অন্ুগীতা- 

পর্ন, তৎ্পরে আশ্রমবাঁসপর্বব, তৎ্পরে পুক্রদর্শনপর্বব, ততপরে 
নারদাগমনপর্বব, তগ্পরে অতি দারুণ মৌন্বল পর্ব, তশুপরে 

মহাপ্রস্থান, ত্পরে স্বর্গারোহণ পর্ব, তৎপরে খিলনামক 

হরিবংশপর্বৰ, ইহাতে বিষুণপর্বব, শিশুচধ্যা, কংসবধ, ও পরমাভুত 

ভবিষ্যুপর্বব উক্ত হইয়াছে । মহাত্া। বাসদেব এই শত পর্ব 

কীন্তন করিয়।ছিলেন ;'পরে লোমহবণপুক্র উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে 

যথাক্রমে অষ্টাদশ পর্বব কীত্বন করেন। ভারতসংক্ষেপরূপ 
পর্ববসংগ্রহ উক্ত হইল । 

পৌস্ত, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, 
হিডিম্ববধ, বকবধ, চৈত্ররণ, ত্রৌপদীস্বয়ংস্র, বৈবাহিক, বিছ্ুরা- 
গমন্, রাজ্যলাভ, অঞজ্ভুনবনবাস, স্থভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, 
খাগুবদ!হ, ময়দর্শন, এই সমস্ত আদিপর্বেবর অন্তর্গত । পৌ্য- 
পর্বেব উতক্কের মাহাত্ম্য ও পৌলোমে ভূগুবংশের বিস্তার বণিত 

আছে। আম্তীকপর্বেব সমুদায় সর্পকুল ও গরুড়ের উত্পপন্তি, 
ক্ষীরসমুদ্রমথন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রা- 
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নুষ্ঠানপ্রতিজ্ঞা ও ভরতপংশীয় মহাতআদিগের কীর্তন আছে। 
সম্ভবপর্বেন অশেষ রাঁজকুল, অন্যান্য বীরপুরুষ, ও মহৰি 
দ্বৈপায়নের উত্পন্তি, দেবতাগণের অংশাবতার, সর্প, গন্ধর্বব, 
পক্ষী, ও অন্য অন্য নান! জীবের উদ্ভব, যে ভরতের নামানুসারে 

লোকে ভাপ্লতকুল প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তপঃপরার়ণ কণুমুনির আশ্রমে 

ছুক্মন্তের রসে শকুন্তলার গর্ভে ভাভার জন্মগ্রহণ, শান্তনুগুহে 

গঙ্গ।গরে মহাত্ব। বস্থদিগের পুনজন্মি ও তাহাদিগের ত্বর্গ।রৌভণ, 
তদীয় তেজে(লাগসম্ি, ভীক্ষের জন্ম, তাহার রাজ্যপরিভাগ 
বঙ্গচর্ষাবলন্বন, গন স্বীয় ভাত চিত্রাঙগদের বক্ষ, 

চিত্রাগদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রনীর্য্ের রক্ষ। ও 
তাহাকে রাঁজ্যপ্রতিপাঁদন, অণীমাগুব্যশাপে পন্মের নরলোকে 

উত্পন্তি ও বরদানদ্ধলে দ্বেপায়নের গরসে জন্ম, ধৃতরা্ট্র, পাও, ও 
পাঁগুনদিগের উতপভি, ছৃধ্যোধনের বারণাবতষাত্রামন্ত্রণা, ধীমান্ 

বুধিষ্টিরের হিতার্ঘে পে তাহাকে গ্রেচ্ছভাষায় বিদুরের হিতোপ- 
দেশপ্রদান, বিহারের পরামর্শে সুরঙ্নিম্মাণ, জতুগৃহে পঞ্চপুক্র 

সহিত নিদ্রিতা শিষাদীর ও পুরোচন্নামক প্লেচ্ছের দাহ, ঘোর 

অরণ্যে পাঁগুবদিগের ভিড়িম্বাদর্শন ও সেই স্থনে মহাবল 

ভীম কর্তৃক হিডিম্বনধ, ঘটোৎকচের জন্ম, মহ1তেজত্বী মহবি 

ব্যাসদেবের সন্দর্শন, তদীয় আদেশান্ুসারে একচক্র। নগরে 

ব্রক্ষণগৃহে পাগবদিগের অজ্ঞাতবাস, বকরাক্ষসবধ ও তব্দর্শনে 

নগরবাসী লোকের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধুষ্টছ্যন্গের জন্ম, ব্রাহ্মণ 

মুখে দ্রৌপদীর পরমাছুত জন্মবৃস্তান্ত শ্রবণে কৌতুহলাক্রাস্ত 
হইয়। ব্যাসের উপদেশানুসারে দ্রৌপদীলাভাভিলাষে স্বয়ংবর 
দশন্ধবর্থে পাঁওবদিগের পাধ্াল দেশ, যাত্রা, গঙ্গাতীরে গন্ধর্নরাজ 

; অক্গারপর্ণকে প্র।জিত করিয়া তাহার সহিত মৈ্ী স্থাপন ও 
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তৎসমীপে তপত্তী, বশিষ্ঠ, ও উর্বর উপাখ্যান শ্রাবণ পূর্বক 
ভ্রাতৃসহিত অজ্ঞুনের পাঞ্চালাভিমুখে গমন, পাঁঞ্শাল নগরে 
সমাগত সর্নবনৃপতিসমক্ষে লক্ষ্যভেদ পুর্ববক অঙ্ছুনের ভ্রৌপদী- 
লাভ, তদ্দর্শনে জাতক্রোধ রাঁজগণের এবং শল্য ও কণেক 

ভীমাজ্ভুন কর্তৃক যুদ্ধে পরাজয়, ভীম ও অভ্ভুন্রে তাদৃশ 
অপ্রমেয় অমানুষ বীধ্য দর্শনে পাণুব বোধ করিয়া কৃষ্ণ 

বলরামের তৎসাক্ষাকাঁরার৫থ ভার্গবগ্নহগমন, পাঁচ জনের এক 

ভার্য্যা হইবেক এই নিমিত্ত দ্রপদের বিমর্ষ, তছ্পলাক্ষে পরমাভুত 
পঞ্চেন্দ্োপাখ্া।ন কগন, দ্রৌপদ্ীর দেববিহিত অলৌকিক বিবাহ, 
ধৃতরাষ্টের পাণশুবসমীপে বিছুর প্রেরণ, বিছ্ুরের উপস্থিতি ও 

কৃত দর্শন, পাঞুবদিগের খাঁগুবপ্রস্থে বাস ও রাঁজ্যাদ্ধ প্রাপ্তি, 

নারদের আজ্ঞাঁয় পঞ্চ, ভ্রাতা দ্রৌপদী, ব্ষয়ে নিয়ম ও 
প্রতিজ্ঞা, জ্রৌপদী সহিত নির্জনোপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরসমীপে গমন 
ও তথা হইতে অন্ধগ্রণ পুর্ববক শরণাগত ব্রাঙ্গণের অপহৃত 

গোধন প্রভ্যানয়ন করিয়া পূর্ণৰ প্রতিভ্ঞন্ুসারে অচ্জুনের বন 
প্রস্থান, বনবাস কাঁলে উলগী নান্মী নাগকন্য।র সহিত সমাগম, 

তীর্থ পর্যটন ও বক্রবাহনজন্ম, তপন্দিব্রাঙ্গণশীপে গ্রাহযোনি 

প্রাপ্ত পঞ্চ অদ্দরার সারাক্ষণ প্রস্জর তীর্থে কৃষ্ণের সহিত 
সমাগম, দ্বারকাতে কৃষ্ণ” জহভদ্রা প্রাপ্তি, যৌতুক 
প্রদধানার্থে কের খাণুৰষ্রী্ গড : স্ভদ্রাগর্ভে মহাতেজাঃ 

অভিমন্য্যুর জন্ম, দ্র 1; পুতে , কৃষ্ণ ও অভ্ভান জল- 

বিহাঁরার্৫থ যমুনা গমন জয়ের চক্র ও ধনু প্রান্ত, 
খাঁশুবদাহ এবং ময় প্র অগ্নিদাহ হইতে মোক্ষণ, 
মন্দপালনামক মহা 

পর্বের 
রি 

- 
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পর্ধব ছুই শত সগ্তবিংশতি অধ্যায়ে বিস্তত্তঃ করিয়াছেন । মহাক্সা 

মুনি ইহাতে আট সহত্ম আট শত চতুরপীতি শ্লোক কহিয়াছেম। 
বহুবৃত্তান্তযুস্ত সভা নামক দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইতেছে। 

পাগুবদিগের সভ] নিশ্মাশ, কিস্কার দর্শন, দেবধি নারদ কর্তৃক 

ইন্প্াদি লোকপাল সভা বর্ণন, রাজসূয় যজ্ভারস্ত, জরাসন্ধবধ, 

শিরিব্রজনিরদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধার, পাগুবদিগের 

দিখিজয়, উপচৌকন লইয়া রলাজাদিগের রাজসুয় মহাযজ্ে 
আগমন, রাজসুয়ের অধ্য দান প্রন্তাব কালে শিশুপালবধ, 
যজ্ছে যুধিচিরের তাদৃশ এশ্বর্য দর্শনে ছুর্য্যোধনের বিষাদ ও 
ঈর্ধ্যা, সভামণ্ডপে ভীমকৃত ছুর্য্যোধনোপত্রাস, ছুর্যোধনের ক্রোধ, 

দ্যুতক্রীড়ার অনুষ্ঠান, দ্যুতকার শকুনি কর্তৃক দ্যুতে যুধিচিরের 
পরাজয়, দ্যুতার্ণব্মগ্রা পরম ছুঃখিতা নুষ। প্রৌপদীর মহাপ্রাজ্ঞ 
ধতরাষ্ী কর্তৃক উদ্ধার, পাগুবঙ্গিগের উদ্ধার দর্শনে ছুর্য্যোধন 
কর্তৃক পুণর্ধবার দ্যুতক্রীড়ার্থে তাছাদিগেয় আহবান ও পর্মাজয় 
পূর্বক বনপ্রেষণ। মহাত্মা দ্বৈপার়ন সতাপর্ষেধে এই সমস্ত 
ব্যাপার কীর্তন করিয়াছেন। এই পর্ষেব অষ্ট সপ্ততি অধ্যায় 
আঁছে। হে ছিজোত্তমগণ ! সভাপর্ষেধ ছিসহত্র পঞ্চশত একাদশ 
শ্লোক আছে জানিবেন। | 

অতঃপর অরণ্যনাদক তৃতীয় শর্বব। মহ্যজ্সা পাগুবেরা! বন 

প্রস্থান করিলে পুরবাসিগণের যুধিষ্টিরাগগুগমন, অন্ুুগত দ্বিজ্জ- 
গণের ভরণ পোষণ নির্বধাহার্থ ধৌগম্যমুদির উপদেশান্ুসারে 
মগাত্মা যুধিচিরের সূষ্ধ্যারাধনা, লূর্য্যপ্রসাদাৎ্ অনূলাত্ত, ধতরাস্ট্ 
কর্তৃক হিতবাদী ১১ বিছুয়েন্ন 



পর্বালং গেছ | 8৩ 

মন্ত্রণা, তাহার ছুষ্ট ক্মতিপ্রায় জানিতে পারিয়া ব্যাসের 
সত্বর আগমন, ব্যাস কর্তৃক ছুর্য্যোধনাদির বনগমন নিবারণ, 

স্থরভির উপাখ্যান, মৈজ্রেয়ের ধৃতরাগ্ুঁসদীপে আগমন, মৈজেয়ের 
ধৃতরাুকে উপদেশ দান, মৈত্রেয়ের রাঁজ। ছুর্য্যোধনকে শপ 
প্রদান, ভীমলেন কর্তৃক দংগ্রামে কিম্দীর রাক্ষস বধু শকুনি 
ছল পূর্বক দ্যুতে পাশুবদিগকে পরাজিত করিয়াছে শুনিয়ণ 

বৃঞ্চিবংশীয় ও পাঞ্চালদ্িগের আগমন, জাতক্রোধ কৃষ্ণের নঅর্ভভুন 
কর্তৃক সাস্তবনা, কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ ও পরিতাপ, 
দুঃখাত্ী। ড্রৌপদীকে ফষ্ণের আশ্বাস প্রদান, সৌভপতি শাহ্বের বধ 
কীর্তন, কৃষ্ণ কর্তৃক সপুক্র৷ সুভদ্রার দ্বারকানয়ন, ধৃষ্টছ্যুন্ন কর্তৃক 

দৌপর্দীতনয়দিশের পাঞ্চাল নগর নয়ন, পাগুবদিগের রমলীয 
দ্বৈতবনে প্রবেশ, তখার ভ্রৌপদী ও ভীমের, সৃহিত যুধিষ্ঠিরের 

কথোপকথন, ব্যাসদেৰের পাগুবসমীপে আগমন ও যুধিঠিরকে 
প্রতিস্মৃতিনামক বিষ্া। ফান, ব্যাঁসের অন্তর্ধানের পর পাগুবদিগের 
কাম্যকবন প্রন্থান, খঅন্কলাভার্থে মহাবীর্ষ্য অর্ভুনের প্রবাস 

গমন, কিরাভনূপী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ, ইন্্রাদি লোকপাল 
দর্শন, অস্ত্র লাভ, অন্তর শিক্ষার্থে ইন্দ্রলোক গমন, পাগুববৃত্তান্ত 

শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা, পাগুবদিগের পরম জ্ঞানী মহস্তি 

বৃহদশ্থের দর্শন, ছুঃখার্ত ঘুধিষ্টিরের বিলাপ ও পরিতাপ, ধন 

ও করুশরসজনক নলোপাখ্যান, দময়ন্তী ও নলের চরিতকীর্তন, 

ঘুধিষ্টিরের বৃহুদশ্ব হুইতে অক্ষত্বদ্য়নামক বিদ্া প্রাপ্তি, স্বর্গ 
হইতে লোমশ গ্বির পাগুরদিগের নিকটে আগমন, বনবাঁসগত 
মহাজ্স! পাঁগুবদিপ্ের নিকটে লোমশ কর্তৃক ন্বর্গবাসপী অজ্ভুনের 
বৃস্তান্তকখন, অর্জুনবাক,আচে। এ পাশুবদিগের তীর্থাভিগমন, 
তীর্থের ফল ও পরিত্রন্থ ক্লীর্তন, মহুবি নারদের পুজন্ত্যতীর্থ ঘা, 
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মহাত্াঁ পাঁগুবদিগের তীর্থষাত্র।, কুগুলঘ্বয় দাঁন দ্বার কর্ণের 
ইন্দ্রহস্ত হইতে মুক্তি, গয়াস্থরের যজ্ঞবর্ণন, অগস্ত্যোৌপাখ্যান ও 

বাতাপিভক্ষণ, সন্তান লাভার্থে অগস্ত্য মুনির লোপামুদ্রাপরি গ্রহ, 

কৌদারব্রন্মচারী খধ্যশৃঙ্জের চরিতকীর্ন, অতিতেজস্বী জামদগ্ল্য 
রামের চুরিতকীর্তন, কান্তবীর্ধ্য ও হৈহয়দিগের বধবর্ণন, প্রভাস- 
তীর্থে যহ্ুবংশীয়দিগের সহিত পাগুবদিগের সমাঁগম, স্ুকন্তাঁর 
উপাখ্যান, শধ্য।তি রাঁজ।র ঘজ্জে চ্যবনমুনি কর্তৃক অশ্বিনীকুমার 

যুগলের সোমপীখিকার্ষ্যে বরণ, অশ্রিনীকুমার যুগলের অনুগ্রহে 
চ্যবনের যৌবনপ্র।প্তি, মান্ধাতার উপাখ্যান, জন্কনামক রাঁজ- 

পুজের উপাখ্যান, সমধিক পুক্রলভ বাসনায় সোমক রাজার 

জন্তনামক পুজ্ের প্রাণবধ পুর্ববক যজ্ঞানুষ্ঠান 'ও শতপুজপ্াপ্তি, 

অত্যুত্কৃষ্ট শ্রেনকপোতোপাখ্যান, ইন্দ্র ও অগ্নির শিবি রাজাকে 
ধন্নী জিডভ্তাসা, অন্টাবক্রোপাখ্যান, জনকষজ্ছে নৈয়ায়িকশ্রেস্ঠ 
বরুণপুজ বন্দির সহিত অফ্টাবক্র মুনির বিবাদ, অক্টীবাক্রের 
বন্দি পরাজয় পূর্বক আাঁগরজলমগ্নী পিতার উদ্ধার, যবক্রীত 
ও মহাতা। রৈভ্যের উপাখ্যান, পাগুবদিগের গন্ধমাদন যাত্র। 

ও নারাযণাশ্রমে বাঁস, গন্ধমাদনে অবস্থানকালে পুষ্পাহরণার্থে 

দ্রৌপদীর ভাীামপ্রেরণ, গমনকালে ভীমকর্তক কদলীবনমধ্যস্থ 

মহাঁবল হনুমানের দর্শন, পুম্পাহরণার্ধে ভীমের সরোবরাবগীহন, 

মহাঁবল পরাক্রান্ত ব।ক্ষস্গণের ও ম্ণিমান্ প্রস্ভৃতি মহাবীর্্য 

যক্ষদিগের সহিত ভীমের যুদ্ধ, ভীম কর্তৃক জটাস্থর নামক 
রাক্ষসের বধ, রাজধি বৃষপর্ববার অভিগমন, পাগুবদিগের আইটি 

ষেণের আশ্রমে গমন ও বাস, ভ্রৌপদীর মহাজ্া ভীমসেনকে 

উৎসাহ্প্রদান, ভীমের কৈলাসারোহ% তথায় মণিমান্ ' প্রভৃতি 

মহাবল পরাক্রাস্ত মক্ষগণের সঙ্ি যুদ্ধ, পাশুবদিগের কুবেরের 
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সহিত সমাগম, দিব্যান্ত্র লাভানন্তর অজ্ভনের ভ্রাতৃগগের সহিত 

সমাগম, হিরপ্যপুুরবাসী নিবাতকবচগণের ও পুলোমপুজ কাঁল- 
কেয়দিগের সহিত অজ্জুনের যুদ্ধ, অভ্ভ্ভন কর্তৃক তাহাদিগের 
রাজার প্রাণবধ, যুধিষ্ঠিরসমীপে অভ্ভ্ুনের অস্ত্র সন্দর্শনের উপক্রম, 
দেবধি নারদ কর্তৃক তত্প্রতিষেধ, গন্ধমাদন হইতে প্াগুবদিগের 

অবতরণ, গ্রহনবনে পর্ববততুল্য প্রকাশুকায় মহাবল ভুজপেন্দ্র 

কর্তৃক ভীমগ্রহণ, প্রশ্ন কথন পুর্ববক যুধিষ্টিরের ভীমোদ্ধার, 

মহাক্সা পাগুবদিগের পুনর্ববার কাম্যকবনে আগমন, কাঁম্যকস্থিত 

নরশ্রেষ্ঠ পাঁগুবদিগের পুনর্দর্শনার্থে কৃষ্ণের "আগমন, মার্কগেয় 
সমস্যা, মার্কগেয় কর্তৃক বেণপুজ পৃুরাজার উপাখ্যানকীর্তন, 
সরস্বতী ও ভাক্ষ্য মুনি সংবাদ, তদনন্তর মতস্ডোপাখ্যানকথন, 

ইন্দ্রছ্বান্স্যোপাখ্যান, ধুঙ্ধুমারোপাখ্যন, প্ৃতিব্রতার উপাখ্যান, 
অঙ্গিরার উপাখ্যান, দ্রৌপদী সত্যভাম। সংবাদ, পাগুবদিগের 

দ্বৈতবনে পুনরাগমন, ঘোষধযাত্রা, গন্ধর্বগণ কর্তৃক ছূর্যে।(ধনের 
বন্ধন, অর্জন কর্তৃক গন্ধর্কববন্ধন হইতে ছুধ্যোধনের মোচন, 

যুধিষ্ঠিরের স্বগস্বপ্রদর্শন, কান্যকবনে পুনর্গনন, বহুনিস্তৃত ত্রীহি 
দ্রোণিক উপাখ্যান, ছুর্বসার উপাখ্যান, আশ্রম মধ্য হইতে 
জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণ, মহাঁবল মহানেগ ভীম কর্তৃক 

জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ, বহুবিস্তৃত রামায়ণোপাখ্যান, যুদ্ধে রাম 
কর্তৃক রাঁবণবধ, সাবিত্রীর উপাখ্যান, কুগুলদ্বয় দান দ্বারা ইন্দ্র 

হইতে কর্ণের যুক্তি, সন্ভুষ্ট ইন্দ্রের কর্কে এক পুরুষঘাতিনী 
শক্তি দান, আরণের উপাখ্যান, ধর্মের স্বপুক্রানুশীসন, বরপ্রাপ্তি 
পূর্ববক পাগুবদিগের পশ্চিম দিক্ প্রস্থান । আরণ্যকপর্বেব এই 

সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তিত আছে। এই পর্বে ছুই শত একোনসপ্ততি 

অধ্যায় ও একাদশ সহজ্র ছয় শত চৌবটি শ্লেক' আছে। 
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হে যুনিগণ ! অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরটপর্যব শ্রবণ করুন। 
পাশুবেরা বিরাটনগ্রে গমন পুর্ববক শ্মশানে অতি প্রকাণ্ড 

শমীতরু দৃষ্টিগোচর করিয়া তাহাতে ন্য স্ব অস্ত্র স্থাপন করিলেন, 
এবং নগরে প্রবেশ করিয়া ছল্লবেশে বাঁস করিতে লাগিলেন । 

তথায় ভীমসেন দ্রৌপদীসস্তোগাভিলাষী কামান্ধ ছুরাত্মা কীচকের 

প্রাণদণ্ড করেন। রাজা ছুধ্যোধন পাগুবদিগের অন্বেষণার্থ 

চতুদ্দিকে স্ুুচতুর চরমণ্ডলী প্রেরণ করেন; তাহারা মহাত্মা 

পাগুবদিগের সন্ধান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্তের! 

বিরাট রাজার গোধন হরণ করে । ভাহাদিগের সহিত বিরাটের 

ঘোরতর যুহ্ধ হয়। ত্রিগর্তেরা বিরাটকে বন্ধন করিয়া লইয়! 

যাইতেছিল, ভীম ভীহাকে যুক্ত করেন । পাগুবের! ত্রিগর্তদিগকে 

পরাভূত করিয়া বিরাটের অপহৃত গোধন উদ্ধার করিলেন ॥ 

তণ্ডপরে কৌরবের। ভীহার গোধন হরণ করেন। অভ্ভুন নিজ 
বিক্রমে সমস্ত কৌরবদিগকে রণে পরাজিত করিয়া শোধন 
প্রত্যাহরণ করিলেন । বিরাট রাজা স্ৃতপ্রাগর্ভসম্ভুত শত্রুঘাতী 

অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া অস্ড্ূনকে নিজ কন্যা! উত্তরা সম্প্রদান 

করিলেন । অভি বিস্তৃত বিরাটনামক চতুর্থ পর্বব বণিত হইল । 

এই পর্বে মহর্ধি সপ্তষন্ঠি অধ্যায় গণনা করিয়াছেন । এক্ষণে 

শ্লোকসংখ্যা নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন; এই পর্বে 

বেদবেত্তা মহধি দ্বিসহল্র পঞ্চাশৎ শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন । 

অতঃপর উদ্ভোগনামক পঞ্চম পর্বব শ্রবণ করুন । পাগুবেরা 

বিপক্ষ জয়ার্থ উত্স্তক হইয়! উপপ্রর্যনামক স্থানে অবস্থিত 

হইলে ছুর্ষ্যোধন ও অঙ্ছুন বাস্থদেবসঙ্গিধানে উপস্থিত হইলেন, 

এবং উভয়েই প্রার্থনা করিলেন, ভূমি এই যুদ্ধে আমার সহাক্সতা 
কর। মহামতি কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, এক পক্ষে এক অক্ষৌহিপী 
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সেনা, পক্ষান্তরে আমি একাকী, কিন্ত্ব আমি যুদ্ধ করিব না, 
কেবল মন্ত্িত্বরপ থাকিব ; তোমরা ইহার কে কি প্রার্থনা কর, 

বল। হিতাহিতবিবেকানভিজ্ ছু্্তি ছুর্য্যোধন সৈন্য প্রীর্থন। 
করিলেন, অজ্ভ্রন যুদ্ধবিমুখ কৃষ্ণকে মন্ত্রিত্ব বরণ করিলেন । 

মদ্ররাজ শল্য পাগুবদিগের সাহাষ্যার্থ যাইতেছিলেন। ছুর্যেঁধন 

পথে তীহার দর্শন পাইয়। উপহার প্রদান দ্বারা বশীভূত করিয়া 

এই প্রার্থনা করিলেন, তূমি আমার সাহাধ্য কর । শল্য অঙ্গীকার 
করিয়। পাঁগুবদিগের নিকট প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় উপস্মিত 

হইয়া শীল্ত বাক্যে রাজা যুধিষ্টিরকে ইন্দ্রের" বৃত্রাস্ুরজয় বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করাইলেন। পাঁগুবেরা কৌরবসমীপে পুরোহিত প্রেরণ 
করিলেন । প্রীতাপবান্ মহারাজ ধৃতরাস্ট্র পাগুবপ্রেরিত পুরো- 
হিতের বাক্য শ্রাবণ করিয়া শাস্তিস্থাপর বাসনায় সঞ্জয়কে 

পাগুবদিগের নিকট দৃতত্বরূপ প্রেরণ করিলেন ৷ বাস্থদেবের 

ও পাগুবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ধুতরাষ্ট্রের নিদ্রা- 
ত্যাগ হইল । বিছুর মহাপ্রীভ্ত রাজ ধৃতরাহ্্রকে বুতর অন্ভুত 
হিতবাক্য শ্রবণ করাইলেন। মহধি সনতস্রজাতও রাজাকে 
মনস্তাপান্বিত ও শোৌকবিহবল দেখিয়া পরমোত্কৃষ্ট অধ্যাত্স শান্তর 

শুমাইলেন। সঞ্জয় প্রভাতে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ ও 
অজ্ঞ্রন এফাত্বা বলিয়। বন! করিলেন । মহামতি কৃষ্ণ কৃপা- 

পরতন্ত্র হইয়। বিরোধভঞ্জন ও শান্তিস্থাপনার্থে হস্তিনাপুরে গমন 

করিলেন । বা'জা হুর্য্যোধন উভয় পক্ষের হিতীকাঙক্ষী কৃষ্ধের 

অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এই স্থলে দস্তোম্তব রাজার 

উপাখ্যান, মহাত্া মাতলির নিজ কন্যার্থে বরান্বেষণ, মহবি 

গালবের চরিত ও বিছ্লার শ্বপুজ্জান্ুশাসন কীর্তিত আছে। 

কৃষ্ণ, কর্ণ, ভুর্য্যোধন প্রভৃতিন্ন দুষ্ট মন্ত্রণা জ্ঞাত হইয়া সমস্ত 
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রাঁজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব প্রদর্শন করিলেন । অনস্তর কর্ণকে 

নিজ রখে আরোহণ করাইয়া তাহার সহিত অশেধবিধ পরামর্শ 

করিলেন । কর্ণ গর্ববান্ধত। প্রযুক্ত তদীয় পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন 

নাঁ। শক্রঘাতী কুঞ্ হস্তিনা হইতে উপপ্লব্যে প্রত্যাগমন করিয়া 

পাশুবদিগের নিকট আছ্োপাস্ত অবিকল বর্ণনা করিলেন । 

উহার তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হিতাঁহিত মন্ত্রণী পুর্ববক 
গ্রামের সমুদয় সভ্জা করিলেন । তদনম্তর সমুদায় পদাতি, 

অশ্ব, রথ, গজ, যুদ্ধার্থে তস্তিনানগর হইতে নির্গত হইল। রাজা 
দুর্য্যোধন যুদ্ধারস্তের পুবৰ দিবসে উল্কনামক এক ব্যক্তিকে 

দৌত্যকার্ষো নিযুক্ত করিয়। পাগুবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। 
তুপরে সৈম্যসংখ্য। ও কাশিরাজছুহিতা অন্বার উপাখান । 
বুবৃন্তান্তযুক্ত সন্গিবি গ্রহবিশিষ্ট উদ্ভোগনামক ভারতীয় পঞ্চম 
পর্বব নির্দিষ্ট হইল । মহষি উদ্ভেগপর্বেন এক শত বড়শীতি 

অধ্যায় নির্দেশ করিয়াছেন । হে তপোধনগণ ! উদ্ারমতি মহাল্তা 

ব্াাাসদেব এই পর্বেন ঝট্সহত্র ষটশত অষ্ট নবতি শ্রেক 

রচন। করিয়াছেন | 

তঃপর অদ্ভুত ভীত্মপর্বব বণিত হইতেছে । এই পর্বের 
সগ্তয় জহ্ুখণ্ড নিন্ম(ণ বর্ণনা করেন । যুধিষ্টিরসৈন্য অত্যন্ত বিষাদ 

প্রাপ্ত হয়। দশাহ ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মহামতি বালুদেব 

অধ্যান্স বিদ্া। সন্বদ্ধ হেতুবাঁদ দ্বার। অজ্জ্রনের মায়ামোহজনিত 

বিষাদ নিরাকরণ করেন। যুধিষ্টিরহিতাকাজক্ষী উদারমতি রুষ 

বিশেষ পর্যালে চনা করিয়। সন্বর রথ হইতে লম্্ প্রদান পুর্ববক 

অতি দ্রুত গমনে প্রতোদহন্তে নির্ভয় চিনে ভীক্ষকে সংহার 

করিতে যান, এবং সকলশন্ত্রধারিশ্রেষ্ট অঙ্জুনকে বাক্যরূপ দণ্ড 
দ্বারা তাড়না করেন । অজ্জ্ঞন শিখগ্ডিকে সম্মুখে স্থাপন কৰিয়। 
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তীক্ষতর শর প্রহার দ্বারা ভীক্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত 
করেন । ভীক্ম শরশব্যায় শয়ন করিলেন । বহুবিস্তৃত ভারতীস্ব 
বষ্ঠ পর্বব কখিত হইল । বেদবেত্তা ব্যাস ভীদক্ষপর্বেব এক শত 
সপ্তদশ অধ্যায় ও পঞ্চ সহজ্র অষ্ট শত চতুরশীতি শ্লোক কীর্তন 
করিয়াছেন । | 

তদনন্তর বনু বৃত্তান্ত যুক্ত বিচিত্র দ্রোণপর্বব আঁরন্ধ হইতেছে । 

প্রতাপবান্ ম্হানস্্রবেভ্তা দ্রোণাচাধ্য সেনাপতিপদে অভিবিক্ত 

হইয়1 ছুধ্যোধনের আীতার্থে প্রতিজ্ঞ! করিলেন, ধীমান্ ধন্মরাজ 

যুধিষ্টিরকে যুদ্ধে বদ্ধ করিয়া আনিব। অংশগ্তকেরা অজ্জভুনকে 
রণক্ষেত্র হইতে অপসারিত করে । সংগ্রামে শক্রতুল্য মহারাজ 

ভগদত্ত স্থপ্রতভীক নামক স্বীয় হস্তীর পরাক্রমে যুদ্ধে অতি ছুদ্র্ষ 
ও ভয়ানক হইয়। উঠেন। অর্জন স্থপ্রতীকের প্রাণ সংহার 
করেন ॥। জয়দ্রথ প্রভৃতি অনেক মহারথের! একক্র হইয়া অতি 

পরাঁক্রান্ত অপ্রাপ্তযৌবন শিশুপ্রায় অভিমন্্যুর প্রাণবধ করেন । 
অভিমনুযু হত হইলে অজ্ভুন ক্রুদ্ধ হইয়। সমরে সপ্ত অক্ষৌহিণী 
সেন। সংহাঁর পুর্ণবক জয়দ্রণের জীবন নাশ করেন । মহাবাহু 

ভীম ও মহারণ সাত্যকি রাঁজ। যুধিষ্টিরের আদেশানুসাঁরে 
অভ্ভ্রননৈর অন্বেষণার্থ দেবতাঁদিগেরও ছুদ্ধর্ধ কৌরবসৈন্ত মধ্যে 

প্রবেশ করেন । হতাবশিষ্ট সংশশ্তকেরা সংগ্রামে নিঃশেষ হয় । 
দ্রেণপর্বেব অলম্বুষ, শ্রতায়ঃ, বীর্যবান্ জলসন্ধ, সোমদন্ত, 
বিরাট, মহারণথ জ্রপদ, ঘটোৎুকচ, ও অন্যান্ত বীরপুরুষেরা নিহত 

হয়েন। দ্রোণাচার্যয যুদ্ধে নিপাতিত হইলে অশ্বথাম। অমর্ষপরবশ 
হইয়। অতি ভয়ঙ্কর নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করেন । এই পর্বেৰ 
উত্কৃষ্ট কুত্রমাহাত্ম্য, ব্যাসদেবের আগমন, এবং. কুষ্ত ও 

অজ্জরনের মাহাত্ম্য কীন্তিত হইয়াছে । ভারতের সপ্তম পর্বব 
৭ 



৫৩ মহাভারত | 

উদ্দাহ্ত হইল। দ্রোণপর্বেব ষে সকল পরাক্রানস্ত পুরুষস্রেষ্ঠ 
পরথিবীপাল নিদিষ্ট হইয়াছেন, প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত 
হয়েন। তন্বদর্শী মহধি পরাশরসুনু সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া 
দ্রোণপর্বেব এক শত সপ্তভি অধ্যায় ও অষ্ট সহক্র নব শত নৰ 
শ্লোক সংখ্য। করিয়াছেন । 

অতঃপর পরমাড্ভূত কর্ণপর্বব উক্ত হইতেছে। ধীমান শল্যের 

সারথিকাধ্যে নিয়োগ, ত্রিপুরনিপাঁত বর্ণন, প্রস্থান কালে কণ 
ও শল্যের পরস্পর কলহ, কর্ণ তিরস্কীরার্থ শল্যের হংসকাকীয় 

উপাখ্যান কথন মহাত্সা অশ্বথামা কর্তৃক পাণ্যরাজার বধ, 

তত্পরে দগুসেন ও দণ্ডের বধ, সর্ববধন্ুদ্ধর সমক্ষে কর্ণের সহিত 

দ্বৈরথ যুদ্ধে ধশ্মরাজ যুধিষ্টিরের প্রাণ সংশয়, যুধিষ্ঠির ও 
অভ্ভুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কোপ । কৃষ্ণ অনুনয় 

দ্বারা অজ্জুনের কোপ শান্তি করিলেন। ভীম প্রতিজ্ঞা পুর্ববক 

রণক্ষেত্রে ছুঃশাসনের বক্ষংস্থল বিদীর্ণ করিয়া তদীয় শোঁণিত 

পান করেন। অর্জন দ্বৈরথ যুদ্ধে মহারথ কর্ণের প্রাণসংহার 
করেন। মহাভারতের অষ্টম পর্বব নির্দিষ্ট হইল। কর্ণপর্বে 
একোনসগ্ততি অধ্যায় ও চারি সহত্র নয় শত চতুঃষগ্টি শ্লোক 
কীর্তিত হইয়।ছে। | 

অতঃপর বিচিত্র শল্যপর্বব আরন্ধ হইতেছে। কৌরবসৈন্য 

বীরশুন্য হইলে মদ্রেশ্বর শল্য সেনাপতি হইলেন। শল্যপর্বে 
যাবতীয় রথযুদ্ধ ও কৌরবপক্ষীয় প্রধান বীরদিগের বিনাশ 
কীন্তিত হুইয়াছে। মহাজ্সা যুধিষ্ঠিরের হস্তে শল্যের ও সহদেব- 
হুস্তে শকুনির প্র।ণবধ হয় । ছুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য অল্পঘাত্রাবশিষ্ট 
্েেখিয়! হুদ প্রবেশ পূর্বক জলন্তস্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । ব্যাধেরা ভীমকে তাহার সন্ধান বলিয়। দ্িল। 



পর্বসং গ্রহ । ৫৯ 

অত্যন্ত অভিমানী ভুর্যোধন ধীমান্ ধন্মরাজের তিরস্কারবাক্য 

সহ্য করিতে না পারিয়। হুদ হইতে গাত্রোথ্থান পূর্বক ভীমসেনের 
সহিত গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । গদাযুদ্ধকালে বলরাম তথায় 
উপস্থিত হইলেন । তণগুপরে সরস্বতী দেবীর ও অশেষ তীর্থের 

পবিত্রত্ব কীর্তন ও তুমুল গদাধুদ্ধ বর্ণন। ভীম অভি প্রচণ্ড 
গদাঘাতে যুদ্ধে রাজা ছুরধ্যোধনের উরুভঙ্গ করিলেন । অদ্ভুত 
নবম পর্বব নির্দিষ্ট হইল । এই পর্বেব বল বৃত্তান্ত সন্গলিত 
উনষষি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে । এক্ষণে প্লোকসংখ্যা কথিত 

হইতেছে, কৌরব্দিগের কীর্ভিকীর্তক মুনি নবম পর্বেব তিন 
সহজ্র ছুই শত বিংশতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন । 

অতঃপর অতি দারুণ সৌতিকপর্বব বর্ণনন করিব । পাঁগুবেরা 
রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলে পর, কৃত্ববদ্্মী, কুপাঁচার্য ও 

অশ্বথাম। এই তিন মহারথ সায়ংকাঁলে রুধিরাক্তসর্ববাঙ্গ ভগ্নোরু 

অভিমানী রাঁজ। ছুষ্যোধনের নিকট গমন করিলেন । উপস্থিত 

হইয়া! দেখিলেন, রাজ! রণক্ষেত্রে পতিত আছেন । দৃঢ়ক্রোধ 

মহারথ অশ্বখ।মা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ধৃষ্টছ্যন্গ প্রভৃতি সমুদায় 
পাঞ্চাল ও অমাত্য সহিত সমস্ত পাগুবদিগের শ্রাণ সংহার 

না! করিয়। গাত্র হইতে তন্ুত্রাণ উদঘাটন করিব না। রাজাকে 
এইরূপ কহিয়া তিন মহারথেই তথা হইতে অপক্রান্ত হইয়া 

সূর্যাস্ত সময়ে বনমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক অতি প্রকাণ্ড বটবিটপি- 
তলে উপবিষ্ট হইলেন । অশ্বথথামা তথায় রাত্রিকাঁলে এক 
পেচককে অনেক কাকের প্রাণসংহার করিতে দেখিয়া পিতৃবধ 
স্মরণে কোপাবিষ্ট হইয়! নিদ্রান্থিত পাঁঞ্চালদ্িগের প্রীণবধ 

কল্প করিলেন। তদন্ুসারে শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন 
এবং দেখিলেন, এক বিকটাকাঁর অতি প্রকাণ্ড ভয়ানক রাক্ষস 
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আকাশ পর্যন্ত রোধ করিয়। তথায় অবস্থিত আছে । অশ্বখামা 
বত অন্ধ্র প্রয়োগ করিলেন, রাক্ষনম সমুদায় ব্যর্থ করিল। তখন 
তিনি স্বর মহাদেবের আরাধন। করিয়া কৃতবন্দ্না ও কৃপাচার্যের 
সহযোগে নিদ্রাগত ধৃষ্টছ্যন্গ প্রভৃতি পাঁঞ্চাল ও দ্রৌপদীনন্দনদিগের 
প্রাণবধ “করিলেন কৃষ্ণের বলাশ্রয় প্রভাবে কেবল পঞ্চ 
পাঁণুব ও সাত্যকি রক্ষা পাইলেন ; অবশিষ্ট সকলেই নিধন 

প্রাপ্ত হইল । ধৃষ্টছ্যন্সের সারথি পাগুবদিগকে সংবাদ দিল, 
অশ্বথামা নিদ্রাভিভূত পার্ালদিগের প্রাণবধ করিয়াছে । দ্রৌপদী 
পুজশোঁকে আর্তা ও পিতৃ ভাত বধ শববণে কাতর। হইয়। অনশন 

কল্প করিয়া ভর্তগণসন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন । মহাপরা- 

ক্রান্ত বীধ্যবান্ ভীমসেন দ্রৌপদীর মনস্তপ্টি সম্পাদনার্থে তদীয় 
বচনানুসারে গদাগ্রাহুণ পুর্ববক কুপিত চিন্তে শুরুপুজের পশ্চা্ 

ধাবমান হইলেন । অশ্বখ্থামা ভীমভয়ে অভিভূত, রোঁষপরবশ 
ও দৈবপ্রেরিত হইয়া, পৃথিবী অপাগুবা হউক, এই বলিয়! অস্ত্র 
ত্যাগ করিলেন । কৃষ্ণ, এজপ করি না, বলিয়া অশ্বখামাঁকে 

নিষেধ করিলেন । পাঁপমতি অশ্বথথাম'র অনিষ্টীচরণে এইবপ 
অভিনিবেশ দেখিয়। অভ্ঞুন অস্ত্র দ্বার। সেই অস্ত্রের নিবারণ 

করিলেন । আশ্রখাম। দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পরস্পর শাপ প্রদান 

করিলেন । পাশুবের! মহারখ ভ্রৌণপুজ্ের নিকট হইতে মণিশ্রহণ 
করিয়া হৃষ্ট চিভ্ভে দ্রৌপদীহস্তে সমর্পসিলেন। সৌন্তিকনামক 
দশম পর্বব উদ্াহ্ৃত হইল । উত্তমতেজ। ত্রল্মনাদী মহাত্বা মুনি 

সৌপ্তিকপর্বেবে অষ্টাদশ অধ্যায় ও অফ শত অপ্ততি শ্লোক 
₹খ্যা করিয়াছেন । এঁষীকপর্নন এই পর্বেবের অন্তর্গত । 

অতঃপর করুণরসোদছ্বোধক স্ত্রীপর্বব আরন্ধ হইতেছে । এই 

পর্বে পুক্রশোকসন্তপ্ত গ্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভীম- 
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সেনের প্রাণবধ সংকল্প করিয়া কুষ্ণানীত লৌহময়ী ভীমপ্রতিসুস্তি 
ভগ্ন করেন। বিছ্বুর অধ্যাত্মবিদ্ভাসন্দ্ধ হেতুবাদ দ্বারা শোকাভিভূত 
ধীমান্ ধুতরাষ্ট্রের সাংসারিক মায়া মোহ নিরাকরণ ও তীহাকে 

আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত ধৃতরাদূ্ী অন্তঃপুরিকাগণের 
সহিত রণক্ষেত্র দর্শনার্থ গমন করেন । বীরপত্বীদিগের অতি করুণ 

বিলাপ এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্ের কোপাবেশ ও মোহ । 
ক্ষত্রিয়নারীগণ যুদ্ধে অপরাজ্মুখ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত পিতা ভ্রাত। ও 
পুজদিগকে দেখিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ পুক্রপৌজশোককাতর' 
গান্ধারীর কোপ শান্তি করিলেন। পরমধাম্মিক মহাপ্রাজ্ঞ 

রাজ! যুধিষ্ঠির বথাশাস্্র রাজাদিগের শরীরদাহ করাইলেন। 
প্রেততর্পণ আরন্ধ হইলে কুন্তী কর্ণকে স্বীয় গুঢ়োৎপন্ন পুক্র 
বলিয়া অঙ্গীকার ও প্রকাশ করিলেন! ,মহধি ব্যাস এই 
একাদশ পর্বব রচনা করিয়াছেন । এই পর্বব শ্রবণ ও অধ্যয়ন 

করিলে সজ্জনদিগকে শোকে অভিভূত ও অশ্রজলে আকুলিত 

হইতে হয় । ধীমান্ ব্যাসদেব ভ্ত্রীপর্বেব সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও 

সপ্ত শত পঞ্চ সপ্ততি শ্লোক কীত্তন করিয়াছেন । 

অতঃপর শান্তিপর্বব ; ইহার অধ্যয়নে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয়। ধশ্মন- 

রাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ ভ্রাতৃ পুক্র মাতুল প্রভৃতির সংহার করাইয়া 

য্পরোনাস্তি নির্ধবেদ প্রাপ্ত হয়েন। শরশয্যারূঢ ভীকত্ষমদেব রাজা 

যুধিষ্টিরকে রাঁজধর্্ম শ্রবণ করান । এ সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞানাভিলাষী 

রাজগণের অবশ্যজ্ঞেয় । ভীক্মদেব কাল ও কারণ প্রদর্শন 

পুর্ধবক আপন্বর্ন কীর্তন করেন। এ সকল ধর্ম অবগত হইলে 
নর সর্ববজ্ন্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বিচিত্র মোক্ষধন্মও সবিস্তর 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাজ্ঞজজনগ্রীতিপ্রদ দ্বাদশ পর্ব নিদ্দিষ্ট 

হইল। হে তপোধনগণ ! শান্তিপর্বেব ত্রিশত উনচত্বারিংশৎ 
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অধ্যায় আছে জাঁনিবেন ৷ ধীমান্ পরাশরনন্দন এই পর্বে চতুর্দশ 
সহত্র সপ্ত শত সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন । 

হে মহযিগণ ! ইহার পরেই অভি প্রশস্ত অনুশাসনপর্বব | 

কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুক্র ভীক্ষের নিকট ধন্মনির্ণয় শ্রবণ 
করিয়া হতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন । এই পর্বেব ধন্ন ও 
অর্থের অনুকূল যাবতীয় ব্যবহার প্রদর্শন, অশেষবিধ দাঁনের 
পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দেশ, দস পাত্র বিবেক, দাঁনবিধি কথন, 
আচারবিধি নির্ণয়, সত্যস্বরূপ নিরূপণ, গো ব্রান্ধণের মাহাত্্য 

কীর্তন, দেশকালান্ুসাঁরে ধন্মরহস্য মীমাংসা, ও ভীক্মদেবের 

ব্বর্গারোহণ কীর্তন আছে। ধন্মনিণয়যুক্ত বনুবুত্তান্তালস্কত অন্ু- 

শাসন নামক ত্রয়োদশ পর্বব নির্দিষ্ট হইল । এই পর্বেব এক শত 
ষট্চস্থারিংশত অধ্যাঘু ও অস্ট সহজতর শ্লোক সংখ্যাত আছে। 

তশপরে আশ্মমেধিক নামক চতুর্দশ পর্বব । সংবর্তমুনি ও 
মরুভ্তরাজার উপাখ্যান, যুধিষ্টিরের হিমালয়স্ফিত সুবর্ণরাশি 
প্রাপ্তি ও পব্ীক্ষিতের জন্ম। পরীক্ষিৎ অশ্বখামার অক্জীনলে 

দগ্ধ হইয়াছিলেন ; কৃষ্ণ পুনর্ববার তাহাকে জীবন দান করেন। 
উত্ুকুষ্ট যত্্ীয় অশ্ব রক্ষার্থ তদনুগামী অন্ভুনের নানা স্থানে 

কুপিত রাজপুক্রগণের সহিত যুদ্ধ। চিত্রাঙ্গদাগর্ভসম্ভৃত নিজপুজ 
বন্রবাহনের সহিত সংগ্রামে অভ্ভ্ঞনের প্রাণসংশয় ঘটে । অশ্ব- 

মেধযজ্ঞে নকুলবুস্তান্ত কীর্তন । পরমাদ্ভুত আশ্বমেধিকপর্বৰ উক্ত 
হইল । তত্দর্শী মহধি এই পর্বের এক শত তিন অধ্যায় ও 
তিন সহত্র তিন শত বিংশতি শ্লোক নির্দেশ করিয়াছেন । 

তণুপর়ে আশ্রমবাস নামক পঞ্চদশ পর্বব। রাজা ধৃতরাষ্ট 

রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বিদ্ুর ও গান্ধারী সমভিব্যাহারে অরণ্য 

প্রবেশ পূর্বক খধষিদিগের আশ্রমে বাস করেন। গুরুশুশ্রাধা- 
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পরায়ণ। কুস্তী তাহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়! পুভ্ররাজ্য 
পরিত্যাগ পুর্ববক তদনুগামিনী হইলেন । রাজ! ধৃতরাষ্্র যুদ্ধহত 
লোকান্তরগত পুক্র পৌন্রগণ ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে জীবিত 
পুনরাগত অবলোকন করিলেন । তিনি মহধি কৃষ্ণ ছ্ৈপায়নের 
প্রসাদাৎ এইরূপ অত্যৎ্কষ্ট আশ্চর্য সন্দর্শন করিয়া শোক 
পরিত্যাগ পুর্ববক সন্ত্রীক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। বিছুর 
ও মহামাত্য বিদ্বান জিতেন্ড্রিয় সঞ্জয় ধম্মপথ আশ্রয় করিয়া 

সদগতি পাঁইলেন। ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদের সন্দর্শন পাইয়। 
তাহার প্রমুখাত্ ষছুবংশীয়দিগের কুলক্ষয়বার্তীঃ শ্রবণ করিলেন । 

অত্যন্ভুত আশ্রমবাসাখ্য পর্বব উক্ত হইল । তত্বদর্শী ব্যাস এই 
পর্বে দ্বিত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহজ্র পাঁচ শত ছয় শ্লোক 
গণন। করিয়াছেন । 

হে মহষিগণ ! অতঃপর অতি দারুণ মৌধলপর্বৰ জানিবেন। 
এই পর্বে ব্রহ্মশীপনিগৃহীত পুরুষশ্রেন্ঠ যাদবেরা আপানে (৩৪) 
স্তরাপানে মত্ত ও দেবপ্রেরিত হইয়। এরকারূপী ৩৫) বজ্ত দ্বারা 

পরস্পর প্রহার করেন । রাম ও কেশব কুলক্ষয় করিয়। পরিশেষে 
উভয়ে সর্ববসংহারকারী উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিলেন 
না।  নরশ্রেন্ঠ অজ্ভুন আসিয়া দ্বারকা বাদবশূন্য নিরীক্ষণ 
করিয়া য্পরোনাস্তি বিষাদ ও মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইলেন । তিনি 
আঁত্সমাতুল নরশ্রেষ্ঠ বস্থদেবের সংস্কীর করিয়া কৃষ্ণ, বলরাম, 
ও অন্যন্য প্রধান প্রধান যাদবদিগেরও সংস্কার করিলেন । 

অনন্তর দ্বারকা হইতে বালক ও বৃদ্ধদিগরকে সমভিব্যাহারে 
সস পাস পপ 

(৩৪) যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া! সুরাপান করে 

(৩৫) এরক। ভূণবিশেষ, খড়ী। 



৫৩ মহাভারত | 

লইয়া যাইতে যাইতে বিপৎ্কালে গান্তীবের পরাক্রমক্ষয় ও 

দিব্যাস্্র সমুদায়ের অস্ফৃন্তি অবলোকন করিলেন, এবং যাঁদব- 
রমণীদিগের অপহরণ এবং প্রভুত্র ও এশ্বধ্যের অনিত্যত' দর্শনে 
সাতিশয় নির্বেবেদ প্রাপ্ত হইয় ধন্মরাজসমন্নিধানে প্রত্যাগমন 

পুর্ববক সন্ন্যাসাবলম্বনের বাসন। করিলেন । মৌষল নামক যোড়শ 
পর্বব পরিকীন্তিত হইল । তন্বী দ্বৈপায়ন এই পর্বেব আট 

অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন । 

তৎ্পরে মহাঁপ্রস্থ্নিক নামক সপ্তদশ পর্বব। এই পর্বে 

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাগুবেরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদী সমভি- 
ব্যাহারে মহাপ্রস্থান গমন করেন । তাহার লৌহিত্যসাঁগরতীরে 
উত্তীর্ণ হইয়! অগ্নির সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন । অজভ্ভ্বন 

মহাত্সা অশ্ির আদেশানুসারে পুজ1 পুর্ববক তাহাকে সর্বব- 
ধনুঃশ্রেক্ট দ্রিব্য গান্ডীব প্রদান করিলেন । যুধিষির ভ্রাভৃগণ 
ও দ্রৌপদীকে ক্রমে ক্রমে নিপতিত ও নিধনপ্রাপ্ত দেখিয়া 
তীহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়! মায়! পরিত্যাগ পুর্ববক 
প্রস্থান করিলেন । মহাপ্রস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্বব নিদ্দিষ্ট 
হইল। তত্বদর্শী খষি এই পর্বে তিন অধ্যায় ও তিন শত 
বিংশতি শ্লোক নিরূপণ করিয়াছেন (৩৬) । 

তৎপরে অলৌকিক অত্যাশ্চর্ধ্য ন্বর্গপর্বব । মহাপ্রীভদ্ক ধর্ম্ম- 

আপাকে পি সাদ পপ পীর শপ পাপন পা শা স্পা 

(৩৬) শ্লোকানাঞ্চ শতত্রয়ম। বিংশতিশ্চ তথা শ্লোকাঃ সংখাতী- 
স্তত্বদর্শিনা । এই স্থলে বথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল। কিন্ত মহাপ্রস্থানপর্কে 
এক শত ত্রয়োবিংশতি শ্পোকের অধিক নাই'। এই নিমিত্ত টীকাঁকাঁর 
নীলকঞ্চ2সমাঁদবলে শতত্রয়ম্ এই শব্দে এক শত তিন এই অর্থ করিয়! 
বিংশতি সহযোগে এক শত ত্রয়োবিংশতি এই ব্যাধ্যা করিয়াছেন । 
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রাজ দয়ার্হৃদয়ত। প্রযুক্ত স্বসমভিব্যাহারী কুক্কুরকে পরিত্যাগ 
করিয়া দেবলোকাগত দিব্য রথে আরোহণ করিতে সম্মত 
ছইলেন না। ধর্ত্, মহাত্মা যুধিষিরের এইরূপ অবিচলিত 
ধন্মমনিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, কুক্কুররূপ পরিত্যাগ পূর্বক 
ভীহাকে দর্শন দিলেন, যুধিষ্টির তণসমভিব্যাহারে স্ব্গারোহণ 
করিলেন । দেবদূত ছলক্রমে তাহাকে নরক দর্শন করাইলএ 
ধন্াত্ব। যুধিষ্টির সেই স্থানে অবস্থিত আ্ানুবস্তী ভ্রাতৃগণের 
কাতর শব্দ শ্রবণ করিলেন। ধন্দম ও ইন্দ্র তাহার ক্ষোভ 

নিরাকরণ করিলেন । অনস্তর ধন্দমরাজ যুধিষির আকাশগঙ্গায় 
অবগাহন করিয়া মানবদেহ পরিত্যাগ পুর্ণবক ব্বর্গে স্বধন্মার্জিজিত 
স্থান প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে পরমাদরে 
ও পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, ব্যাসদেবপ্রোক্ত 

স্বর্গারোহণ নামক অফ্টাদশ পর্বব নির্দিষ্ট হইল । মহাত্মা খষি 
এই পর্বেব পাঁচ অধ্যায় ও ছুই শত নয় শ্লোক সংখ্যা 
করিয়াছেন । 

এই রূপে অক্টাদশ পর্বব সবিস্তর উক্ত হইল । তশুপরে 
হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্বৰ কীন্তিত হইয়াছে । মহধি হরিবংশে দ্বাদশ 

সহজ শ্লোক গণনা করিয়াছেন । 

মহাভারতীয় পর্ববসংগ্রহ কীর্তিত হইল (৩৭)। 
৮০ পপ পিপাসা পাপ পপি ৩ পপপথস্পাশা ০ শশা পিপি আসি পরস্পর | পাপা পিপিপি শপ শি 

(৩৭) পর্বসংগ্রহে যেন্খপ অধ্যায় ও শ্লোকসং খ্যা লিখিত হইল, 

প্রতিপ্রর্ক্বেই তাহাব ন্যুনাধিক্য দেখিতে পাঁওয়া যায়। তন্মধ্যে বনপর্বে 
ও হরিবংশে অত্যন্ত অসঙ্গত । প্রতিজ্ঞাত সংখ্যা অপেক্ষা বনপর্কে প্রীক্ব 

ছয় সহন্্র শ্লোক অধিক, হরিবংশে ন্যুনাধিক চারি সহস্র । পঞ্ডিতের! 

মীমাংসা করেন লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এইরূপ সংখ্াাগত ন্যুনাধিক্য 
ঘটিয়াছে। 



€৮ মহাভারত । 

যুদ্ধাভিলীষে অক্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র সমাগত হইয়ীছিল। 
অষ্টাদশ দিবস এ মহাদারুণ যুদ্ধ হয়। 

যে দ্বিজ অঙ্গ (৩৮) ও উপনিষদ সহিত চারি বেদ জাঁনেন, 

কিন্তু এই আখ্যান গ্রন্থ জানেন না, তিনি কখনই বিচক্ষণ 
নহেন। অমিতবুদ্ধি ব্যাসদেব এই গ্রন্থাকে অর্থশাস্জ্র, ধন্মশাজ্স, 
ও. কামশান্ত্র স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন পুংস্কোকিলের 
কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকশব্দ শ্রবণে অনুরাগ হয় না, 
সেইরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রান্তর শ্রবণে অভিরুচি 

থাকে না। যেস্ন পঞ্চভুত হইতে ত্রিবিধ লোকস্ছটি নিম্পন্ন 
হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বোভম ইতিহাস গ্রন্থ হইতে কবিগণের 

বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেমন চতুর্ণিবধ (৩৯) প্রজ। অন্তরীক্ষের 

অন্তর্গত, হে দ্বিজগ্রণ! সেইরূপ যাঁবতীয্ব পুরাণ এই উপা- 
খ্যাঁনের স্র্ববন্তী। যেমন মনের ক্তিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের 

আশ্রয়, সেইরূপ এই আখ্যান শীত অশেষবিধ ক্রিয়। (৪০) ও. 
শুণের ৪১) আশ্রর । যেমন আহার বাতিরেকে শরীরধারণের 

অন্য উপায় নাই, সেইরূপ এই উপাখ্যানের অন্তর্গত কথা 

ব্যতিরিক্ত ভূমগুলে আর কথ! নাই। যেমন অভ্যুদয় কাঙক্ষী 
ভূত্যের। সওকুলজাত প্রভুর সেব। করিয়। থাকে, সেইরূপ, সমস্ত 

৬০) শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জোতিষ, ছন্দঃ, এই ছয়, বেদের 
উচ্চারণনিয়মবোধক শাকের নাম শিক্ষা, যে শাস্তে বৈদিক ক্রিয়ার 

বিবরণ আছে, তাহাকে কল্প কহে, আর বেদান্তর্গত হুরূহ শব্দের ব্যাখা 

কারক শাস্ত্রের নাম নিরুক্ত | | 
(৩৯) জরাবুজ, অওজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্ঞ | 

(৪০) অধ্যরন, দান, ষফজন প্রভৃতি । 

(৪১) শম্, দম্, ধৈর্ধ্য, ক্ষমা, সত্য প্রভাতি। 
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কবিগণ এই উপাখ্যানের উপাসনা করেন । যেমন গৃহস্থ।শ্রম 

অন্যান্য সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা উত্কুষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য 
অন্যান্য কবিকৃত যাবতীয় কাব্য অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট । 

তোমাদিগের সর্ববদা ধন্মে মতি হউক, পরলোকগত ব্যক্তির 

ধন্মই একমাত্র বন্ধ? অর্থ ও জ্ত্রী সাতিশয় নৈপুণঢ সহকারে 
উপাঁসিত হইলেও কোন কালে আত্মীয় ও স্থায়ী হয় না। 

যে ব্ক্তি দ্বৈপায়নের ওষ্টপুউবিগলিত অগ্রমেয় পরম পবিত্র 
পাঁপহর মঙ্গলকর ভারতপাঠ শ্রাবণ করে, তাহার পুক্ষর্ 6৪২) 
জলাভিষেকের প্রয়োজন কি? ত্রীক্ষণ দিবঈভাগে ইন্ড্রিয়সেবা 

দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, মভান্ডারত কীন্রন করিলে সায়ংকালে 

সেই পাপ জইন্ডে মুক্ত হয়েন। আর রাত্রিকালে কায়মনো বাক্যে 

যে পাপানুষ্ঠান করেন, ভারত কীন্তন করিলে প্রাতঃকালে তাহা 
হইতে মুক্ত হয়েন। যে বাক্তি বছত্রস্ত বেদভন্ ব্র।ক্ষণকে স্বণশৃজ- 

সমন্বিত গোশত দান করে, নার ষে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারতকথা 

নিত্য আবণ করে, সেই ছুই জনের তুল্য ফল লাভ হয় । বেমন 

বিস্তীণন সমুদ্র তরনীযোগে অনায়াসগম্য হয়, সেইল্প অগ্ন্রে 

পর্ববসংগ্রহ শরৰবণ করিলে এই অত্যাণ্ুকুষ্ট মহ আখ্যানশাস্্ 

মনুষ্যের পক্ষে সুগম হয় । 
শ্ নত তাক পপি পপ পপ প্  স৮ ৮০০৮ পা পাশ পিল চালিলাস (পাপে তি তা চে আপা তাপস শপ আল পল পি তপন পপ পপি শি শে স্পা শাপলা শপশি্ি শক পা পাপা পা পলি ৮৩ কমপপপালালশিিশ | পাশ শপ শি ৯ শদাদাসপীপিপগ 

(৪২) পরম পবিত্র তীর্থ বিশেষ । 

4025 ০৩০০ 
১ চারে বা, পিসি 
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হ৮৯ শপ শপ স্পা হিসি লা 

উগ্রশ্রবাঃ, কহিলেন, পরীক্ষিৎপুজ্র রাজা! জনমেজয় স্বীয় সো" 
দরগণ সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে বহুবাধিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । তীহার শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ও ভীমসেন নামে 

তিন সহোদর । তীহাঁদের যজ্ঞানুষ্ঠান কালে এক কুকুর তথায় 
উপস্থিত হুইল । ক্দনমেজয়ের ভ্রাতারা তাহাকে প্রহার করাতে, 

সে অতিশয় রোদন করিতে করিতে স্বীয় জননী সন্নিধানে 

গমন করিল । দেবশুনী সরম। পুজ্রকে অত্যন্ত রোদন করিতে 

দেখিয়া জিজ্ঞাস করিল, কেন রোদন করিতেছ, কে তোমারে 
প্রহার করিয়াছে? সে এই রূপে জিজ্ঞীসিত হইয়া উত্তর 

করিল, জনমেজয়ের ভ্রাতারা আমাকে প্রহার করিলেন। তখন, 
সরমা কহিল, আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি কোন অপ- 
রাঁধ করিয়াছিলে, তাহাতেই তীহার। প্রহার করিয়াছেন । সে 

কহিল, আমার কোন অপরাধ নাই, যজ্ভীয় হবৰিতে দৃষ্টিপাত 

ব। জিহ্বাস্পর্শ কিছুই করি নাই। ইহা শুনিয়া তাহার মাতা 

সরমা পুভ্রহ্ঃখে ছুঃখিতা। হইল, এবং ঘষে স্থলে জনমেজয় 
ভ্রাতৃগণের সহিত ঘজ্ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া 
কোপাবেন্ধ প্রদর্শন পূর্বক জনমেজয়কে জিজ্ঞাসা করিল, 
আমার পুভ্রের কোন অপরাধ নাই, যত্ভীয় হবি অবেক্ষণ বা 

অবলেহন করে নাই, কি নিমিত্ত প্রহার করিয়াছ? তিনি 
কোন উত্তর দিলেন না। তখন সরম! কহিল, তুমি ইহাকে 
বিনা অপরাধে প্রহার করিয়াছ, অতএব অতর্কিত কারণে 
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তোমার ভয় উপস্থিত হইবেক। রাজা জনমেজয় সরমার শাপ 

শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ন হইলেন! পরে আরন্ধ 
যত সমাপ্ত হইলে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া! সবিশেষ 
বত্ুসহকারে সরমাশাপনিবারণসমর্থ পুরোহিতের অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । এ 

একদা পরীক্ষি্পুজ জনমেজয় মৃগয়ায় গমন করিয়া নিজ 

রাজ্যান্তর্গত কোঁন জনপদে এক আশ্রম দর্শন করিলেন । তথায় 

শ্রুতশ্রবাঃ নামে এক খষি বাস করিতেন । তাহার সোম্শ্রব। 

নামে তপস্যান্ুরক্ত পুক্র ছিলেন। জনমেজক়্ তাহার সেই 

পুজের নিকটে গিয়। তাহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন । 
তিনি প্রণাম করিয়া! খষির নিকট নিবেদন করিলেন, ভগবন্ ! 

আপনকার এই পুক্র আমার পুরোহিত হউনু। খষি রাজবাক্য 
শ্রবণ করিয়। উত্তর করিলেন, এক সর্পী আমার শুক্র পান 
করিয়াছিল, আমার এই পুজ্র তাহার গর্ভে জন্মেন, ইনি মহা- 

তপস্বী, সদ। স্বাধ্যায়রত, মদীয় তপোবীধ্যসম্পন্ন, মহাঁদেবশীপ 

ব্যতিরেকে অন্যান্য সমুদায় শাপ নিরাকরণে সমর্থ হইবেন । 
কিন্তু ইহার এই এক নিগুঢ় ব্রত আছে যে, ব্রাক্মণে ইহার 
নিকট "যাহ প্রার্থন। করেন, ইনি তাহাই দেন, ইহাতে যদি 
তোমার সাহস হয়, ইহাকে লইয়। যাও । জনমেজয় শ্রতশ্রবার 

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয় ! তাহার কোন ব্যতিক্রম 

ঘটিবেক ন!। অনস্তর তিনি সেই পুরোহিত সমভিব্যাহারে 

রাজধীনী প্রত্যাগমন করিয়া নিজ ভ্রাতাদিগকে কহিলেন, ইনি 
যখন যাহা আজ্ঞ। করিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন 

করিবে, কোন মতে অন্যথা না হয়। ভ্রাতৃ্গণ তদীয় আদেশ 

প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । জনমেজয় ভ্রাতাছিগকে এইরূপ 



শুই মহাভারত । 

আদেশ দিয়! তক্ষশিল। জয়ার্থে প্রস্থান করিলেন, এবং অবিলন্দে 

সেই দেশ আপন বশীভূত করিলেন । 
এই অবসরে প্রসঙ্গক্রমে উপাখ্যানাস্তর আরম্ভ হইতেছে । 

আয়োদধৌম্য নামে এক খধি ছিলেন । ভাহাঁর উপমন্ুযু, আরুণি, 
ও ধৌম্য নামে তিন শিষ্য । তিনি পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক 
'শিল্াকে ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে পাঠাইয়া দিলেন । পাঞ্চালা 

আরুণি উপাধায়ের আদেশানুসারে তথায় গমন করিলেন, কিন্তু 

আলি বন্ধন করিতে পারিলেন ন!। তিনি বিস্তর ক্রেশ ব্ীকাঁর 

করিয়াও কোন*ক্রমে কুতকার্ধা হইতে ন। পারিয়া, পরিশেষে 

এক উপায় দেখিয়া স্থির করিলেন, ভাল, ইহাই করিব। এই 

নিশ্চয় করিয়। তিনি সেই কেদারখণ্ডে শয়ন করিলেন । শয়ন 

করাতে জলনির্গম নিবারিত হইল । পরে উপাধ্যায় আয়োদধোম্য 
শিষ্দিগকে জিজ্ঞাসিলেন, পাঞ্চালা আকুণি কোথায় গেল ? 

তাহারা বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, ভগবন্ ! আপনি তাহাকে 
ক্ষেত্রের আলিবন্ধনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন । ইহা শুনিয়া খষি 

শিশ্কাদিগকে কহিলেন, তবে চল আমরা সকলেই সেখানে যাই । 

অনন্তর তিনি তথায় গমন করিয়া এই বলিয়া উচ্চৈঃ স্বরে 

আহ্বান করিতে লাগিলেন, অহে বৎস পাঞ্চাল্য আরুণি! ভুমি 
কোথায় আছ, আইস। আরুণি উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণ করিয়া 

সহসা সেই কেদারখণ্ড হইতে গাত্রোথান পুর্ববক তাহার নিকটে 
আসিয়া নিবেদন" করিলেন, মহাঁশয় ! আমি উপস্থিত হইয়াছি, 

কেদারখণ্ড হইতে যে জল নির্গত হইতেছিল, অবারণীয় হওয়াতে 

তাহা প্বোধ করিবার নিমিত্ত তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে 

আপনকার শব্দ শুনিয়া সহস! কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া 

আপনকার নিকটে উপস্থিত হইলাম, অভিবাদন করি, এক্ষণে 
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কি করিব, আচ্। করুন | শিষ্যবাক্যাবসানে উপাধ্যায় তদীয় 

গুরুভক্তির দৃঢ়তা দর্শনে প্রসন্ন হইয়া! কহিলেন, বস! তুমি 
কেদারখণ্ডের আলি বিদীর্ণ করিয়। ভান করিয়াছ, অতএব 

তুমি অগ্ভাবধি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে; আর আমার 

বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার মঙ্গল হইবেক, 

বেদ ও সমুদায় ধন্মশাজ্র সর্ব কাল স্মরণপথারূঢ খাঁকিবেক | 

আরুণি এইরূপ উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণে সন্ভষ্ট হইয়া অভিলষিত 

দেশে প্রস্থান করিলেন । 

আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে আর এক শিষ্য ছিলেন । 
উপাধ্যায় তীহাকে, বগুস উপমন্যু ! তুমি গো রক্ষা কর, এই 

আদেশ দিয়! গোচারণে প্রেরণ করিলেন । তিনি উপাধ্যায়বচনা- 

নুসারে গে। রক্ষা করিতে লাগিলেন । উপমন্্ু দিবাভাঁগে গে! 

রক্ষা করিয়। সায়াহে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ববক উপাধ্যায়ের 

সম্মুখে অবস্থিত হইয়! প্রণাম করিলেন । উপাধ্যায় তাঁহাকে 

স্থুলকলেবর অবলোকন করিয়া জিজ্ভাসিলেন, বশুস উপমন্য্যু ! 

তোমাকে বিলক্ষণ স্ুলকায় দেখিতেছি, তুমি কি আহার করিয়। 

থাক ? তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন্ ! ভিক্ষালনধ অন্ন দ্বারা উদ্র- 

পূর্তি করি । উপাধ্যায় কহিলেন, অতঃপর আমাকে ন! জানাইয়া 
ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিবে না। উপমন্যু এইরূপ আদিষ্ট হইয়। 
সংগৃহীত ভিক্ষান্ন আনিয়! উপাধ্যায়ের নিকট সমর্পণ করিলেন । 
উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্স স্বয়ং গ্রহণ করিলেন । পর দিন উপমন্যু 

দিবধ্ভীগে গো রক্ষা করিয়া প্রদোষকালে গুরুকুল প্রত্যাগমন 

পূর্বক গুরুর পুরোভাগে অবস্থিত হুইয়! প্রণাম করিলেন। 
উপাধ্যায় এক্ষণেও তাহাকে স্থুলকায় দেখিয়। জিজ্ভাস। করিলেন, 

বস উপমন্যু! আমি তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি, 
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এখন তুমি কি আহাঁর কর? উপমন্যু নিবেদন করিলেন, 
ভগবন্! আমি আপনাকে প্রথম ভিক্ষা সমর্পণ করিয়া আর এক 

বার ভিক্ষা করি, তাহাতে যাহা পাই তাহাই আহার করিয়। 

প্রাণধারণ করি । উপাধ্যায় কহিলেন, ইহা গুরুকুলবাসীর ধন্ম 

নহে; জুমি অন্যান্য ভিক্ষাজীবীর বৃত্তি প্রতিরোধ করিতেছ, 
এবম্প্রকারে জীবিকানির্বাহ করাতে তোমার লোভিত্ব প্রকাশ 
পাঁইতেছে ; অতঃপর তুমি দ্বিতীয় বার ভিক্ষা করিও ন1। 
এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু পূর্ববব্ড গো রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । এক'দিবস তিনি গোরক্ষান্তে উপাধ্যায়গুহে আগমন 
করিয়া তাহার সম্মুখবর্তী হইয়। অভিবাদন করিলেন । উপাধ্যাস়্ 
এখনও তীহাকে স্থুল দেখিয়া জিজ্ভাসিলেন, বৎস উপমন্যু ! 

আমি তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি, আর তুমি ভিক্ষা কর 

না, তথাপি তোমাকে বিলক্ষণ স্থুলকায় দেখিতেছি ; অতএব, 
এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল। এইরূপ জিজ্ঞাসিত 

হইয়। উপমন্্য নিবেদন করিলেন, মহাশয় ! এই সকল ধেনুর 

দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করি । উপাধ্যায় কহিলেন, আমি 

তোমাকে অন্ুুত্ঞা প্রদান করি নাই, তোমার এ রূপে ছপ্ধপান 

করা কোন রূপেই ন্যায্য নহে । উপমন্য্যু, আর এরূপ করিব ন! 

বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং গোরক্ষান্তে যথাকালে উপাধ্যায় 

গৃহে আগমন করিয়! গুরুসম্মুখে দীড়াইয়া প্রণাম করিলেন 
উপাধ্যায় এখনও তাহাকে স্ুলকলেবর অবলোকন করিয়া 

কহিলেন, বস উপমন্যু ! ভিক্ষান্ন ভক্ষণ কর না, বারান্তরও 

ভিক্ষ। কর না, দুগ্ধও পান কর না; তথাপি তোমাকে স্ুলকায় 

দেখিতেছি। অতএব, এখন কি আহার করিয়া থাক, বল। 

উপমন্যু এইরূপ আঁদিষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয় ! 
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ব্ঙ্সগণ স্ব স্ব মতৃস্তন পান করিতে করিতে যে ফেন উদগার 

করে, তাহাই পান করিয়া থাকি । উপাধ্যার় কহিলেন, সুশীল 
বশুস সকল তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে 

ফেন উদগার করে; ফেনপানে প্রবৃত্ত হইয়া ভুমি বৎসগণের 
আহারের ব্যাঘাত করিতেছ; অতএব তোমার ফেনপুন করা 
উচিত নহে । উপমন্্যু, আর করিব ন। বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়। 

প্র দিন প্রভাতে গোরক্ষায় প্রস্থান করিলেন । 

এই রূপে প্রতিষিদ্ধ হইয়। উপমন্্যু ভিক্সান্ন ভক্ষণ করেন 

না, বারাম্তরও ভিক্ষা করেন না, ছুপ্ধপনি করন না, ছুগ্ধের 

ফেনও উপভোগ করেন না। এক দিবস অরণো ক্ষুধার্ত হইয়া 

শর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন । এ সকল ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ, 
অর্কপত্র অভ্যবহার করাতে চক্ষুর দোষ জন্বিয়া অন্ধ হইলেন, 

এবং অন্ধ হইয়। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কুপে পতিত 

হইলেন । সুর্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন, উপাধ্াায় তথাপি 
উহাকে অপ্রত্যাগত দেখিয়। শিষ্দিগকে কহিলেন, উপমন্া 

কেন আসিতেছে নল! % তাহার কহিলেন, সে গে। রক্গ। করিতে 

গিয়াছে । উপাধ্যা় কহিলেন, আমি উপমন্থ্যর সর্বপ্রকার 

আহার প্রতিষেধ করিয়।ছি, সে কুপিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; 
এই নিমিস্তই এত বিলম্ব হইল, তথাপি আদিতেছে না; অতএব 

তাহার অন্বেষণ করা উচিত । এই বলিয়। শিষ্কগণ স্গভিব্যাহারে 
অরণ্য প্রবেশ পুরঃসর এই বলিয়া উচ্চৈঃ স্বরে আহ্বান করিতে 

লার্গিলেন, বস উপমন্যু ! কোথায় আছ, শীত্র আইস । উপমন্য্যু 
উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণ করিয়া! উচ্চৈঃ স্বরে উত্তর প্রদান করিলেন, 
আমি কুপে পতিত হইয়াছি। উপাধ্যায্স় কহিলেন, কৃপে পতিত 

হইলে কেন? ভিনি কহিলেন, অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ 
৬১ 
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হইয়াছি, তাহাতেই কৃপে পতিত হইলাম । উপীধ্যায় কহিলেন, 
দেববৈদ্ক অশ্থিনীকুমার যুগলের স্তব কর, তাহারা তোমাকে 
চক্ষুঃপ্রদান করিবেন । 

উপমন্যু উপাঁধ্যায়ের আদেশান্ুসারে খগ্ধেদবাক্য দ্বারা 

অশ্বিনীত্নয়দ্য়ের স্তব আরম্ভ করিলেন, হে অশ্বিনীকুমারযুশল ! 
€তামরা স্থষ্টির পূর্বে বিদ্মান ছিলে, তোমরাই সর্ববজীবপ্রধান 
হিরণ্যগর্ভ রূপে উত্ুপন্ন হইয়াছিলে, তোমরাই পরে এই প্রত্যক্ষ 
পরিদৃশ্যমান বিচিত্র সংসার প্রপঞ্চ রূপে প্রকাশমান হইয়াছ, 
দেশ কাল, অবস্থা দ্বারা তোমাদের পরিচ্ছেদ করা যায় না, 

তোমরাই মায়। ও মায়ারূঢড চৈতন্য রূপে সর্ব কাল বিরাজমান 
রহিয়াছ, তোমরাই পক্ষিরূপে শরীরবৃক্ষে অধিষ্ঠান করিতেছ, 
তোমরা স্বষ্িবিষয়ে পরমাণু পরতন্ত্র বা প্রকৃতি সাপেক্ষ নহ, 
(৪৩) তোমরা অবাঞ্জনসগোচর, তোমরাই স্বীয় মায়ার বিক্ষেপ 

(৪৪) শক্তি দ্বারা অশেষ ভূবন প্রকাশ করিয়ছি; আমি অভয় 

প্রার্থনায় শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা তোমাদিগের উপাসনায় 

প্রবৃত্ত হইতেছি। তোমরা পরম রমণীয়, সর্ববসঙ্গ বিবর্জ্জিত, 
বাপ ৯ ০ নাট পাস ০ সপসাস্পপাজপা৯৯৯০-প পপ পপ পপীপিস্পিপি কিনি শাসিত পা পিপিপি আপা স্পা পি পি পি পপ লী পপ কপ পপর 

(৪৩) বেদাস্তমতে ঈশ্বর অভিধ্যান মাত্রেই স্যটটি করেন * অশাহাঁতে 

পরমাণু ব! প্রকৃতির সহযোগিতা আবশ্তক করে না। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা 

কহেন, পরমাণু সকল নিত্য, স্মষ্টিপ্রারস্ভে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুপুঞ্জের 
পরস্পর সংযোগ দ্বারা বিশ্ব স্থষ্টি হয়, তাহার অভিধ্যাঁন মাত্রে হয় না, 

স্গতরাঁং তন্মতে ঈশ্বর স্থ্টি বিষয়ে পরমাণুপরতন্ত্র। সাঁঙ্খামতে ইশ্বরের 

অভিধ্যান মাত্রে স্থষ্টি নহে, প্রকৃতিই সকল স্থষ্টি করেন, প্রকৃতি ব্যতি- 
রেকে স্থষ্টি হয় না। ৃ 

(৪৪) মায়ার ছুই শক্তি, আবরণ ও বিক্ষেপ; আবরণ শক্তি দ্বারা 

পরমেশ্বরের স্বরূপ তিরোধান এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা বিশ্ব প্রকাশ হয়। 



পৌষ্যপর্ধব | ৬৭ 

লয়প্রাপ্ত সর্ব জগতের অধিষ্ঠানভূত, মাঁয়াকার্য্যবিনিম্মুক্তি, ও 
ক্ষয়োদয়বিকারশুন্য, তোমরা সর্ব কাল সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে 
বিরাজমান রহিয়াছ, তে।মর। বিভাকর স্যষ্টি করিয়া দিনরজনী- 
স্বরূপ শুরু কৃষ্ণ সুত্রসমূহ দ্বারা সংবত্সররূপ বিচিত্র বস্ত্র বয়ন 
করিতেছ, তোমরা জীবদিগকে সঞ্চিত কন্মফল ভোগার্ধে ভোগ- 
স্থান তত্তঙ ভূুবনের পথ প্রদর্শন কর, তোমরা জীবাত্ুস্বরূপ। 

পক্ষিণীকে পরমাত্মশক্তিরূপ কালপাশ হইতে মুক্ত করিয়া মোক্ষ- 

রূপ সৌভ।গ্যভাগিনী করিয়। থাক । জীবের! যাবশ মায়ামৌহিত 
ও বিষয়রসপরবশ হইয়। ইন্দ্রিয়ের আজ্ঞানুবন্তী থাকে, তাবৎ 
তাহার। সর্ববদোষসংস্পর্শশুন্য বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ তোমাদিগকে 
জড়স্বভাবশরীরাভিন্ন ভাবে ভাবনা করে। ভ্রিশতষগ্তিদিবসরূপ 

ধেন্ুগণ সংবতসরস্বরূপ যে বস প্রসব করে, তন্বজিভ্ঞান্থুরা এঁ 

বসকে অবলম্বন করিয়। বিভিন্নফল বেদবিহিতক্রিয়া ব্যুহরূপ 
ধেনুসমূহ হইতে তত্বজ্ানরূপ ছুগ্ধ দোহন করেন, তোমরা! সেই 
সর্বেবোশ্পাদক সর্ববসংহারকারী বস উত্পাদন করিয়াছ। অহো- 

রাত্রর্ূপ সপ্তশত অর (৪৫) সংবতসররূপ নাভিতে অবস্থিত এবং 

দ্বাদশমাসরূপ প্রধিতে নিবেশিত আছে, তোমাদিগের উদ্ভাবিত 
এই 'মায়াময় নেমিশুন্য অক্ষয় কাঁলচক্র নিয়ত পরিবন্তিত 
হইতেছে ; অত্রত্য ও পরলোকন্ফিত প্রজাগণ এই বিচিত্র চক্রের 

স্পর্শ হইতে মুক্ত নহে। দ্বাদশ অর, ছয় নাভি ও এক অক্ষ 
বিশিষ্ট, কন্দমফলের আধার স্বরূপ এক চক্র আছে; কালাধিষ্ঠাত্রী 

এপ কা০প্পহারচাচ াোা০০০৮-০:৩০০৭ জর ই ৬৮ পাপা
 পপ শত উপ পপ 

পাপ জি 

লৌকিক দৃষ্টাস্তে, রজ্জুসর্প স্থলে, আবরণ শক্তি দ্বার রঙ্জুর স্বর্প 

তিরোধান ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা তাহাতে সর্পের আবিভাব হয়; 

(৪৫) অর, নাভি, প্রধি, নমি, অক্ষ প্রন্ৃতি চক্রের অবয়ব বিশেষ । 



২২০৮৮ মহ্াভারভ । 

দেবতার। এ চক্রে অধিরূচ আছেন ; তোমরা! আমাকে সেই 

চক্র হইতে মুক্ত কর, আমি অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতেছি। 

তোমরা পরব্রহ্মস্বর্ূপ হইয়াও জড়স্মভাব বিশ্ব প্রপঞ্চ অরূপ, 

তোমরাই কম্মী ও কন্মকল স্বরূপ, আকাশাদি নিখিল জড় পদার্থ 

তোমাদিগের ম্বরূপেই লীন হয়, তোমরাই অবিদ্ভাদোষে তত্ব- 
ক্তানসাধনে পরাজ্মুখ হইয়। ও বিষয়স্থখাস্বাদ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে 

চরিতার্থ করিয়। সংসারপাঁশে বদ্ধ হও । তোমর! স্যগ্ির প্রাক্কালে 
দশ দিক্, আকাঁশম গুল, ও সূর্য্য স্থষি করিয়াছ; খষিগণ সেই 
সূর্য্কৃত কালান্ুসাঁরে বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং 
সমুদয় দেবতা ও সনুষ্য এশ্বধ্যভোগ করিতেছেন। তোমর। 
আকাশাদি সুন্ষয পঞ্চ ভূত স্থষ্টি করিয়। তাহাদিগের পঞ্চীকরণ 
(৪৬) করিয়াছ, মেই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক হইতে নিখিল বিশ্ব 
সমুদ্ভুত হইয়াছে । জীবগণ ইন্দ্রি়পরতন্ত্র হইয়া বিষয়ভোগ 

করিতেছে, এবং সমস্ত দেবতা ও সমস্ত মনুষ্য ভূতল আশ্রয় 

করিয়া! অনস্থিতি করিতেছে । তোমাদিগের, ও তোমির যে 

পুক্ষরমাল! ধারণ কর, তাহার বন্দনা করি । নিতাযুক্ত কন্মফল- 
দাত! অশ্বিনীতনয়দ্ধয়ের সভায়ত। ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবতারা 

স্বত্ব ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ নহেন। হে জশ্বিনীকুমারখুগল ! 

তোমরা অগ্র্রে মুখ ছারা অন্নরূপ গর্ভ গ্রহণ কর, পরে অচেতন 

এ শিপ সপপেপপ পপ এপপপসপীদিপাকপীসপত পপ শতশত পণ জর এপ লাশটি শি তপতি শি ৩ শস  এসপিটি শক্পািপিপিসপোসপপ পপি পাশা? পিপি পপ পালক পেস পাপা পপ দাদা 

(৪৬) প্রথমে আকাশ, বাতু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, এই স্ক্ম পঞ্চ ভূত 
উৎপন্ন হয়। পরে স্থুল স্থষ্টি সম্পাদনার্থে পঞ্চ ভৃতকে ভাগম্ধয়ে বিভক্ত 
করিয়া প্রত্যেকের এক এক অদ্ধকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয় স্বীয় 

অর্ধ ব্যতিরেকে অন্য চারি অদ্ধে এক এক খণ্ড যোজিত করা যায় । 

ইন্থাকেই পঞ্জীকরণ কহে । রর 
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দেহ ইন্দ্রিয় দ্বার। সেই গর্ভ প্রসব করে, এ গর্ভ প্রসৃত হইবামান্র 
মাতৃস্তনপানে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে তোঁমর! আমার জীবন রক্ষা 

ও নয়নদ্বয়ের অন্ধত্ব বিমোচন কর। 

অশ্বিনীকুমারের। উপমন্যুর এইরূপ স্তবে তুষ্ট হইয়। তথায় 
উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন 

হইয়াঁছি এবং এক অপুপ দিতেছি, ভক্ষণ কর। এইরূপ আদিষ্ট 

হইয়| উপমন্থ্য নিবেদন করিলেন, আপনার। যাহ! কহেন, কদাচ 

তাহার অন্তখা হয় না, কিন্তু আমি গুরুর নিকট নিবেদন না 

করিয়া অপুপ ভক্ষণ করিতে পারি না। তুখন আশ্বিনেয়েরা 

কহিলেন, পুর্বেন আমর! তোমার উপাধ্যায়ের স্তবে সন্তষ্ট হই! 

তাহাকে এক অপুপ দিয়াছিলাম, তিনি গুরুর নিকট নিবেদন 
না করিয়। তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন ; অতএব তোমার উপাধ্যায় 

যেরূপ করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ কর। ইহা শুনিয়া! উপমন্য্ু 
কহিলেন, আমি আপনাদিগকে বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, 

আমি শুরুদেবকে না জানাইয়া অপুপ ভক্ষণ করিতে পারিব 
না। তদনন্তর আশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন, আমরা তোমার এইরূপ 

অবিচলিত গুক্রভক্তি দর্শনে সাতিশয় আশরীতি প্রাপ্ত হইলাম ; 

তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়, তোমার দস্ত সকল 

হিরপ্ময় ; (৪৭) তুমি চক্ষুম্মান্ ও শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। 

উপমন্যু, অশ্বিনীকুমারব্রপ্রভাবে নয়নলাভ করিয়া, উপাধ্যাক্স- 

সমীপে আগমন ও অভিবাদন পুর্ববক আগ্ভোপাস্ত সমুদায় বর্ণন 
করিলেন । তিনি শুনিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, 

পন কপি আপাত ০ আতা সি আত তি সি ০৪ এ শান চট পে পা রক অন 0 জাকাত এ ০০০ পে শর পপি জজ পা পক শী শাস্তি পাপ বাপি পিপল পি শিিিসপিশ পিসী স্যারের 

৪৭) অর্থাৎ তোমার উপাধ্যায় অত্যান্ত নিষ্ঠধ, তুমি অহান্ত জুশীল 

ও গুরুভক্তিসম্পন্ন। 



৭০ মহাভারত । 

অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়ীছেন, তুমি সেইরূপ সকল মঙ্গল 
প্রাপ্ত হইবে, সকল বেদ ও জমুদায় ধশন্মশাস্ত্র সর্বব কাল তোমার 
স্মরণপখারুঢ থাকিবেক | উপমন্যুর এই পরীক্ষ। হইল । 

আয়োদধৌম্যের বেদ নামে আর এক শিষ্য ছিলেন। 
উপাধ্যায় তীহাকে এই আদেশ করিলেন, বৎস বেদ! আমার 

গৃহে থাকিয়া কিছু কাল শুশ্রাষা কর, তোমার মঙ্গল হইবে । 
তিনি যে আজ্ঞা বলিয়া গুরুশুশ্রধাতণ্পর হইয়া দীর্ঘ কাল 

গুরুগৃহে অবস্থিতি করিলেন । শুরু তাহাকে সর্বদাই কর্মের 
ভার দিতেন । তিনি শীত, উদ্ত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা জনিত সমস্ত ক্লেশ 

সহিতেন এবং আদেশ পাইলে তশুক্ষণাণ্ড তাহা সম্পাদন 

করিতেন, কখনও কোনও বিষয়ে অনিচ্ছা! বা! অসন্তোব প্রকাশ 

করিতেন না। বহু কালের পর গুরু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন । 

তদীয় প্রসাদে বেদ, শ্রেয়? ও সর্ববজ্ঞতা লাভ করিলেন । বেদেরও 
এই পরীক্ষা! হইল । 

বেদ উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞ লাভ করিয়। গুরুকুল হইতে 

প্রত্যাগমন পুর্ববক গুহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন । তাহারও 
গৃহাবন্থান কালে তিন শিষ্য হইল। তিনি শিস্তদিগকে গুরুশুস্দষা 
বা কোন কল্ম করিতে কহিতেন না। স্বয়ং গুরুকুলবাসের 

ছুঃখাঁভিভ্ ছিলেন, এজন্য শিষ্যদিগকে কখনও কোনও প্রকার 

কর্রেশ দিতে চাহিতেন না । 

কিয় কাল পরে রাজ। জনমেজয় ও পৌধষ্য বেদের নিকটে 

আসিফ তাহাকে উপাধ্যায়ের কার্যে বরণ করিলেন । ভিনি 

যাজনকার্যোপলক্ষে প্রস্থান কালে উতঙ্ক নামক শিষ্াকে আদেশ 

করিলেন, বস! আমার অন্ুুপশ্ছিতি কালে গুহে যে কোনও 

বিষয়ের অসংস্বান হইবেক, তুমি তাহা সম্পন্ন করিবে । বেদ 



পৌধ্যপর্র্ষ । ূ ৭১ 

উত্ককে এইরূপ আদেশ দিয়। প্রবাসে প্রস্থান করিলেন । 

উতঙ্ক গুরুগৃহ্ে থাকিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে 
লাগিলেন । 

এক দিবস উপাধ্যায়পত্বীর! একত্র হইয়া উতঙ্ককে আহ্বান 

পূর্বক কহিলেন, তোমার উপাঁধ্যায়ানী খতুমতী হইয়াছেন, 

উপাধ্যায় গৃহে নাই; এক্ষণে যাহাতে উহার খতু নিক্ষল না৷ 
হয়, তাহা কর; কাল অতীত হইতেছে। উতঙ্ক তাহাদের কথ। 

শুনিয়। কহিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় কুকর্ম প্রবৃত, হইব 
না, গুরু আমাকে এরূপ আদেশ করেন নাই যে, তুমি কুকম্মও 

করিবে । কিয় কাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহুপ্রত্যা- 
গমন পূর্বক এই সমস্ত বৃ্তান্ত অবগত হইয়! উতঙ্কের প্রতি 
স্বীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং কহিলেন, বস উতঙ্ক ! তোমার 

কি অভীষ্টসম্পাদন করিব বল, তুমি ধর্ম্দতঃ আমার শুজ্দাষা 
করিয়াছ, তাহাতে আমাদের পরস্পর প্রীতি বুদ্ধি হইল; 

এক্ষণে আমি তোমাকে গৃহগমনের অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার 
সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধি হইবেক, প্রস্থান কর। 

এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক নিবেদন করিলেন, 

আপনকার কি প্রিয়সম্পাদন করিব, আজ্ঞা করুন। এরূপ 
আগ্তশ্রুতি আছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া অধ্যাপনা 

করেন, এবং যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়! অধ্যয়ন করেন, 
তাহাদিগের অন্যতরের মৃত্যু হয়, অথবা! পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে । 

অঠএব আপনকার অনুভ্ঞ! লইয়া অভিমত গুরুদক্ষিণা আহরণের 

বাসনা করি। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপাধ্যায় কহিলেন, 
বৎস উতঙ্ক ! অপেক্ষ। কর, বলিব। কিয়দ্িন পরে উতম্ক 

উপাধ্যায়ের নিকট নিবেদন করিলেন, মহাশয় আজ্ঞা করুন, 
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কিরূপ গুরুদক্ষিণ। দিলে আপনকার মনঃগ্রীতি হইতে পাকে । 

উপাধ্যার কহিলেন, বস উতঙ্গ ! কিন্ধপ গুরুদক্ষিণা আহরণ 

করিব বলিয়। আমাকে সর্বদাই জিজ্ভাঁস! করিয়া থাক ; অত- 

এব তোমার উপাধায়নীর নিকটে গিয়া, কি আহরণ করিব 

ব্লিয়। জিড্ঞাস। কর, তিনি যাহ কহেন, তাহাই আহরণ কর। 

এইরূপ গুরুবাক্য আ্রনণ করিয়া উতস্ক উপাধ্যায়ানী সম্িধানে 
গমন পুর্ববক নিবেদন করিলেন, ভগবতি ! উপাধ্যায় আমাকে 
গুহগমনের অনুমতি দিয়াছেন ; এক্ষণে আমার এই বাসনা, 
আপনকার অভিনত গুরুদক্ষিণ! প্রদান করিয়া খণমুক্ত হইয়া 

গৃহপ্রস্থান করি; অতএব আজ্ঞ। করুন, কি গুরুদক্ষিণা প্রদান 
করিব । উপাধায়ানী কহিলেন, বস! পৌস্য রাজার নিকটে 
যাও; তাহার সহধর্মিণী যে ছুই কুগুল ধারণ করিয়াছেন, 
তাহাই প্রার্থনা করিয়া আন চতুর্থ দিবসে ব্রহনিবন্ধন উৎসব 

হইবেক, সেই দিন এ ছুই কুগুল পরিয়। শোভমানা হইয়। 
ত্রাহ্ম/ণদিগকে পরিবেশন করিব; ইহাই সম্পন্ন কর, ইহ! 

করিলেই তোমার সকল মঙ্গল লাঁভ হুইবেক, নতুবা তোঁসার 
মঙ্গল নাই । | 

উতঙ্ক এই রূপে উপাধ্যায়াশী কর্তৃক প্রণোদিত হইয়! প্রস্থান 
করিলেন । পথে গমন করিতে করিতে এক মহাঁকায় বৃুষভ ও 

তদুপরি আরূঢ় এক মভাকায় পুরুষ অবলোকন করিলেন । 

সেই পুরুষ উতদ্ককে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, অহে উতস্ক ! 
তুমি এই বৃষত্তের পুরীব ভক্ষণ কর। উতঙ্ক ভক্ষণে সম্মত 
হইলেন না। তখন দেই পুরুষ পুনর্ববার কহিলেন, উতঙ্ক ! 

ংশয় করিতেছ কেন, ভক্ষণ কর, তোমার উপাধায়ও পুর্বে 
ভক্ষণ করিঘাঁভিলেন । ভখন উতঙ্ক সেই বুপভের মুন ও পুরীষ 
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ভক্ষণ করিলেন এবং ব্যস্ততাপ্রযুক্ত উত্থানানন্ভর আচমন করিয়। 
প্রস্থান করিলেন । 

কিয় ক্ষণ পরে উতন্ক আসনোপবিষ্ট পৌসষ্য সমীপে 
উপস্থিত হইয়। ষথাবিধি আশীর্বাদ প্রয়োগ ও সমুচিত সম্ভাষণ 
পূর্বক কহিলেন, আমি তোমার নিকট যাচকভাবে, উপস্ফিত 
হইলাম । রাজ। অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্ 
ভৃত্য কি করিবেক, আনহা করুন। উত্ক কহিলেন, গুরুদক্ষিণ। 

দিবার নিমিত্ত তোমার মহিষীর কর্ণস্থ . কুগুল ভিক্ষা করিতে 
আসিয়াছি, তাহ! তুমি আমাকে দান কর। €পীন্য কহিলেন, 
নহাশয়! অন্তঃপ্ুরে গিয়া গৃহিনীর নিকট প্রীর্থন। করুন । উতঙ্ক 
তীয় বাক্য অনুসারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু 
পৌফ্যের মহিষীকে দেখিতে পাইলেন ন।। তখন তিনি পৌক্যের 
নিকটে আসিয়। কহিলেন, অ।মাকে প্রব্চনা করা উচিত নহে, 
অন্তঃপুরে তোমার মহিষধী নাই, তাহাকে দেখিতে পাইলাম 

না । পৌষ্য উতস্কবাঁক্য আ্রবণানন্তর ক্ষণমাত্র অন্ুধ্যান করিয়া 

কহিলেন, মহাশয়! নিঃসন্দেহ আপনি উচ্ছিষ্ট ও অশুচি 

আছেন, মনে করিয়। দেখুন; আমার সহধন্মিণী অতি পতিতব্রতা।, 

উচ্ছিষ্তট ও অশুচি থাকিলে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না, 
তিনি কখনও অশুচির দৃষ্টিগোচর হয়েন না। 

রাজবাক্য শ্রবণানন্তর উতন্ক স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি 

উত্ধানানস্তর গমন করিতে করিতে আচমন করিয়াছি । পৌস্ত 
কহিট্লন, এ আপনকার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, উত্থানাবস্থায় অথবা 
গমন করিতে করিতে আচমন করা আর না করা ছুই সমান। 
উতন্ক, ঘথার্থ কহিতেছ বলিয়া, প্রীজ্মুখে উপবেশন ও পাশি পাদ 
বদন প্রক্ষালন পূর্বক নিঃশব্দ, অফেন, অনুষ্ত, হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত 

এ ০ 
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প্রবিষ্ট (৪৮) জল দ্বার! বারদ্বয় আচমন ও বারদ্য় ইন্দ্রিয় 

মার্জন ও পুনর্ববার আচমন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, 
তখন রাজমহিষীকে দেখিতে পাঁইলেন। পৌম্যপত্বী দর্শনমাত্র 
গাত্রোথান, অভিবাদন, ও স্বাগত জিভ্ভাস! করিয়া কহিলেন, 

ভগবন্। আজ্ঞ| করুন কি করিব । উতস্ক কহিলেন, গুরুদক্ষিণার্থে 

কুণ্ডল ভিক্ষ। করিতে আসিয়াছি, তাহ! দান কর। তিনি 

তাহার দ্রড়ীয়সী গুরুভক্তি দর্শনে প্রসন্না ও গ্রীতা হইলেন, 

এবং, ইনি অতি সৎপাত্র, ইহার অভ্যর্থনা ভঙ্গ হওয়া উচিত 

নহে, এই বিৰেচন। করিয়। কর্ণ হইতে অবমোচন পুর্ববক 
তদীয় হস্তে কুগুলদ্বয় সমর্পণ করিয়া কহিলেন, নাগরাজ তক্ষক 

এই কুগুলের নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইয়। আছেন; অতএব 
আপনি সাবধান ,হইয়। লইয়। যাইবেন। উতঙ্ক কহিলেন, 

ভোঁমার কোন উদ্বেগ নাই, নাগরাঁজ তক্ষক আমাকে অভিভব 

করিতে পারিবেন না। 

উতঙ্ক ইহা কহিয়া সমুচিত আমন্ত্রণ পুর্ববক রাঁজপত্রীর নিকট 

বিদায় লইয়া পৌস্যসকাঁশে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, 
মহারাজ ! আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি । অনন্তর পৌম্য উতঙ্কের 

পপি পাপা এ সিপা পািশিশশী শপ পপপিপাশীপিদ  শিিপিপিপস শা শপে পপ পাস ই পপ ১ পপ ৯ ০০৯১০ এ সপ 

(৪৮) মন্গ কহেন, যে জলে বুদদশবা ও ফেন সম্বন্ধ না থাকে ও 

যাহা উষ্ণ না হয়, তাহাতেই আচমন করিবেক। আর আচমনজল 

হৃদয়পর্যযস্ত গমন করিলে ত্রাঙ্গণ পবিত্র হয়েন। যথা 

অন্ুষ্ণাভিরফেনাভিরভিক্তীর্থেন ধর্্মবিৎ । 

শৌচেপ্জুঃ সর্বদাচামেদেকান্তে প্রীশুদজ্মুখঃ। ২। ৬১। 
হুদগাঁভিঃ পুয়তে বিপ্রঃ কগাভিশ্চ ভূমিপঃ। 
বৈশ্তোহস্তিঃ প্রাশিতাভিন্ত শৃত্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ । ২। ৬২। 
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নিকট নিবেদন করিলেন, ভগবন্! সর্ববদ। সৎপাত্র ঈংযোগ 

ঘটে না। আপনি অতি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন, 

অতএব আতিথ্য করিতে চাই, ক্ষণকালি অপেক্ষ। করুন । উতঙ্ক 

কহিলেন, ভাল, অপেক্ষ। করিলাম, কিন্তু তুমি সত্বর হইয়া যাহা 
উপস্থিত আছে, তাহাই আনয়ন কর। তদনুসারে তিনি, ষে 

অন্ন উপস্থিত ছিল, তাহাই আনিয়। তাহাকে ভোজন করিতে 

দিলেন। উতঙ্ক সেই অন্ন কেশসংস্পর্শদুষিত ও শীতল দেখিয়। 
অশুচি বোধ করিয়। কহিলেন, তুমি আমাকে অশুচি অন্ন দিলে, 

অতএব অন্ধ হইবেক । শাপ শুনিয়। পৌষ্য কহিলেন, অদুষ্ট অন্ন 

দুষিত কহিতেছ, অতএব তুমি নির্ববংশ হইবো তখন উতম্ক 
কহিলেন, অশুচি অন্ন আহার করিতে দিয়া পুনর্ববার অভিশাপ 

দেওয়। উচিত নহে; তুমি বরং অন্ন প্রত্যক্ষ কর। অনন্তর পৌস্ব্য 
স্বচক্ষে সেই অন্নের অশুচি ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন । 

এই ব্ূপে সেই অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া পৌস্কু 
উতঙ্ককে অনুনয় করিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমি না জানিয়া 

এই কেশসংস্পর্শদুধষিত শীতল অন্ন আনিয়াছি, অতএব ক্ষম। 
প্রার্থনা করিতেছি; এই অনুগ্রহ করুন, যেন অন্ধ না হই। 

উতস্ক কহিলেন, আমার কথা মিথ্যা হয় না; অতএব এক বার 

অন্ধ হইয়া অতি ত্বরায় অন্ধত্বদো হইতে মুক্ত হইবে। 

আর তুমি আমাকে যে শাপ দিয়াছ, তাহ! কিন্তু যেন না 
ফলে । পৌস্ত কহিলেন, আমি শাপ সংবরণে সমর্থ নহি ; এখন 
পর্য্যস্তও আমার কোপোপশম হয় নাই। আপনি কি ইহা 

জানেন না যে, ব্রাক্ষণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল; 

তাহার বাক্য তীক্ষধার ক্ষুরের হ্যায় । কিন্তু ক্ষত্রিয়ের এই ছুই 

বিপরীত ; তাহার বাকা নবনীত ও হৃদয় তীক্ষধার ক্ষুর । 
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অতএব জাতিস্বভাবসিদ্ধ তীক্ষহৃদয়তা প্রযুক্ত আমি শাপ অন্যথা! 
করিতে পারি না। তখন-উতঙ্ক কহিলেন, তুমি অন্নের অগুচিত্ব 
প্রত্যক্ষ করিয়। আমার অনুনয় করিলে। পুর্বেব কহিয়াছিলে, 
নির্দোষ অন্নকে দূষিত কহিতেছ, অতএব নির্ববংশ হইবে, কিন্তু 

অন্ন যখন দোষসংযুক্ত প্রমাণ হইল, তখন আর আমাকে শীপ 

লাগিবেক ন!। এক্ষণে আমি চলিলাম। এই বলিয়া কুগুল 

লইয়া উতন্ক প্রস্থান করিলেন । 

উতম্ক পথিমধ্যে অবলোকন করিলেন, এক নগ্ন ক্ষপণক (৪৯) 

বারংবার দৃশ্ট ও বারংবার অদৃশ্য হইয়া আগমন করিতেছেন । 
তদনন্তর সেই ছুই কুণুল ভঁতলে রাখিয়া শৌচ আচমনাদি 
উদককাধ্য আরম্ত করিলেন । এই অবসরে সেই ক্ষপণক সত্বর 

তখায় উপস্থিত হইয়। কুণগুলদ্বর গ্রহণ পূর্বক পলায়ন করিল। 

উতক্ক উদককার্যয সমাপন করিয়া শুচি ও সংযত ভইয়। দেব 

গুরু প্রণাম পূর্বক অতি বেগে তাহার পশ্চাৎ্থ ধাবমান হইলেন । 
এবং তক্ষক অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে তাহাকে গ্রহণ করিলেন । 

সে, গ্ৃহীতমাত্র ক্ষপণকরূপ পরিত্যাগ করির। তক্ষকরূপ পরি- 
গ্রহ পুর্ববক পৃথিবীতে অকস্মাৎ আবিভূতি সম্মুখবন্তী মহাগঞ্ডে 
প্রবিষ্ট হইল, এবং নাগলোকে প্রবেশ করিয়া স্বীয় আবাসে 
গমন করিল। উতঙ্ক পৌস্যপত্বীর বাক্য স্মরণ করিয়। তক্ষকের 
অনুসরণে প্রবৃস্ত হইলেন, এবং প্রবেশমার্গ নিরর্গল করিবার 

নিমিত্ত দণগ্ুকান্ঠ দ্বারা সেই মহাগর্ত খনন করিতে লাগিলেন, 
লা পাশা পপ ১০ সপ পদ শপ সি শী পাপী লি পিপি সত পি উদ শত পল শপ পপ সপ সস পা পাল অ্ুদালা  পলপা পপি পিস শি শশী পিস পি পাশাপাশি 

(৪৯) কোনও গ্রন্থকার ক্ষপণকদিগকে বৌদ্ধ উদ্দাসীন্ন এবং কেহ 

কেহ জৈন উদাসীন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু আনন্দগিরিকত 

শঙ্করদিগ্বিজয়ে লিখিত আছে, তাহারা কালের উপাসনা করিত । 
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কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না । দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে 

এইরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিক্া, যাইয়া এই ব্রাহ্মণের 

সাহাধ্য কর, স্বীয় বজুকে এই আদেশ দিয়া তাহার সাহাধ্যার্থে 
প্রেরণ করিলেন। বজ দণুকান্ঠে আবিভুর্ত হইয়। সেই গন্ত 
বিদীণ করিয়। পথ প্রস্তুত করিলে, উতঞ্* তদ্দারা স্বাগলোকে 

প্রবিষ্ট হইলেন__ ” 
উতঙ্ক এই রূপে নাগলোকে প্রসেশ করিয়। অনেকবিধ শত 

শত প্রাসাদ, হন্মা, বলভা (৫০), নির্ুহ (৫১), এবং নানাবিধ 

ক্রীড়াভূমি ও আশ্চধ্যস্থান অবলোকন করিলেন এবং বক্ষামাণ 
প্রকারে নাগগণের স্তৃতি করিতে লাগিলেন । 

উতঙ্ক কহিলেন, এরাঁবত যে সকল সর্পের অধিপতি, এবং 

ষাহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান ও বিছ্ুৃছ্যুক্ত পবনপ্রেরিত 

মেঘসনুহের ন্যায় বেগগামী, তাহারা ও এরাবতোতপন্ন অন্যান্য 

স্ুরূপ বহুরূপ বিচিত্র কুশুলালঙ্কৃত সর্পের। সুধ্যের ন্যায় স্ব্গ- 

লোকে নিরাঁজমান আছেন । গঙ্গার উত্তরতীরে নাগদিগের 

যে বুসংখ্যক বাসস্থান আছে, আমি তত্রত্য মহ নাঁগদিগকে 

নিরন্তর ত্তব করি। এরাবতবাতিরিভ্ত আর কে সুর্যযরশ্মা- 
সমূহে ভ্রমণ করিতে পারে ? যখন এই ধৃতরাস্্র প্রস্থান করেন. 

তখন অসষ্টাবিংশতি সহত্র অষ্ট নাগ তাহার অনুগামী হয়েন। 

ধাহার। এই ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামী ও যাহারা দূর পথ প্রস্থিত, 
সেই সমস্ত এরাবতজ্যেষ্টভ্রতাদিগকে প্রণাম করি। পুর্বব- 
কালে ধাহার কুক্ুক্ষেত্রে ও খাঁশুবে বাঁদ ছিল, আমি কুগুলের 
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(৫০) গৃহচুড়া । 
(৫১) নাঁগদস্ত, অথাৎ গ্রহাদির ভিভিনির্গত কাহ্িদ্বয 
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নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষকের স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন 

উভয়ে সর্বকালে পরস্পর সহচর হইয়। কুরুক্ষেত্রে ইক্ষুমতী 
নদীতীরে বাস করিয়াছিলেন, যে মহাত্মা তক্ষকপুজ্র শ্রতসেন 

নাগপ্রীধান্তল।ভাঁকাঙক্ষী হইয়া কুরুক্ষেত্রে সুধ্যের আরাধন। 
করিয়ছিলেন, তাহাকে প্রণাম করি। 

্রহ্ষর্ষি উতঙ্ক এই রূপে নাগ্রেন্টদিগের স্তব করিয়াও 
কুণ্ডল না পাইয়া অত্যন্ত চিস্তাকুল হইলেন। নাগগণের স্তব 

করিয়াও ষখন কুগুল প্রাপ্ত হইলেন না, তখন দেখিলেন, ছুই স্দ্রী 

উত্তম বেমধুক্ত তন্তথে বস্ত্র বয়ন করিতেছে, সেই তন্ত্রের সুত্র 

সকল শুরু ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহাও দেখিলেন, ছয় কুমার দ্বাদশ 
অরবিশিষ্ট এক চক্র পরিবর্তিত করিতেছে । আর এক পুরুষ 
ও স্ন্দরাঁকার গর অন্ম অবলোকন করিলেন । তখন তিনি 

বক্ষ্যমাণ প্রকারে তাহাদিগের সকলের স্তব করিতে লাগিলেন । 

উতন্ক কহিলেন, এই আকল্পস্থায়ী নিত্য ভ্রমণশীল চতু- 

বিংশতিপর্ববযুক্ত চক্রে ত্রিশত হষ্টি তন্তুজাল অর্পিত আছে, এ 
চক্রকে ছয় কুমারে পরিবর্তিত করিতেছে । বিচিত্ররূপা ছুই যুবতী 

শুক্র কৃষ্ণ সুত্র সমূহ দ্বারা এক তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, 
তাহারাই সমস্ত ভূত ও চতুর্দশ ভুবন উত্পাদন করেন । যে বজ- 
ধারী, ভূবনপালক, বৃত্রহস্ত!, নমুচিঘাতী, কৃষ্ণবর্ণবন্ত্রযুগলপরিধায়ী 

মহাত্মা লোকে সত্য ও অনৃত বিভক্ত করেন, এবং বিনি এই 
বিশ্বশরীর স্থজন করিয়! তাহাতে প্রতিবিদ্বরূপে প্রবেশ করেন, 

সেই সকলভুবননিয়ন্তা ভ্রিলোকনাথ পুরন্দরকে প্রণাম করি। 
অনন্তর সেই পুরুষ উতঙ্ককে কহিলেন, আমি তোমার এই 

ব্তবে প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার কি উপকার করিব, বল । উতস্ক 

কহিলেন, এই করুন, যেন সমস্ত নাগ আমার বন্দে আইসে। 
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তখন সেই পুরুষ কহিলেন, এই অন্বের অপাঁনদেশে অগ্নি প্রদান 

কর। তদন্ুুসারে ভতঙ্ক সেই অশ্বের অপানে অগ্নি বোজন। 

করিলেন। এইরূপ করাতে অশ্বের সমুদায় শরীররম্ধ হইতে 
ধূমসহিত অগ্নিশিখ। নির্গত হইতে লাগিল । তদ্বার। নাগলোক 

উত্তাপিত হইলে, তক্ষক বাকুল ও অগ্নির উত্তাপ ভুয়ে বিষগ্ন 

হইয়।, ভস্তে কুণগুল লইয়। সহস। স্বীয় আবাস হইতে নিক্রান্ত 

হইলেন এবং উতঙ্ককে কহিলেন, কুগুল গ্রহণ কর। উতঙ্ক 
কুগুল গ্রহণ করিয়। এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অগ্ভ ,উপা- 

ধায়ানীর ব্রতদিবস, কিন্তু আমি অনেক দুরে আনিয়াছি, কি 

রূপে কাঁধ্য বসদ্ধি হইবেক। 

উতঙ্ককে এইরূপ চিস্তাবিষ্ট দেখিয়! সেই পুরুষ কহিলেন, 
উতস্ক ! তুমি এই অশ্মে আরোহণ কর, এ ,তোমাকে ক্ষণকাঁল- 

মধোই গুরুকুলে লইয়। যাইবেক। তদন্ুসারে উতম্ক সেই 

অন্দে আরোহণ করির়। উপাধ্যায়গুহে প্রত্যাগমন করিলেন । 
উপাধ্ায়ানী সান করিয়। উপবেশন পুর্ববক কেশ সংস্কার 

করিতে করিতে উতম্ক আসিল না বলিয়। শ্াহাকে শাপ 

দিবার উদ্ভম করিতেছেন, এই সময়ে তিনি উপাধ্যায়গৃহু প্রবেশ 
পূর্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুগুল প্রদান করি- 
লেন। উপাধ্যায়ানী কহিলেন, বস উতঙ্ক! যথাকালে ও 

যথাযোগ্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, কেমন, স্রখে আসিয়।ছ £ 

আমি ভাগ্যে অকারণে তোমাকে শাপ দি নাই। তোমার 

তন্বজ্্ান সম্পন্ন হইয়ীছে, তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হও । 
অনস্তর উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীর নিকট বিদায় লইয়া উপাধ্যায়- 

সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন । উপাধ্যায় 
সর্বাগ্রে স্বাগত জিজ্ঞাস। করিয়। কহিলেন, বশুস উতম্ক ! এত 
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বিলম্ব হইল কেন ? উতন্ক কহিলেন, মহাশিয় ! নাগরাজ তক্ষক 

কুগুলাহরণ বিষয়ে বিষম বিদ্ধ ঘটা ইয়াছিল, তন্নিমিত্ত নাগলোকে 

গিয়াছিলাম । তগাঁর দেখিলাম, ছুই স্ত্রী তন্ত্রে বসিয়া বস্ত্র বয়ন 

করিতেছে, সেই তন্ত্রের সুত্র সকল শুরু ও কুষ্ণবর্ণ ; আপনাকে 
জিজ্ঞাস। করি সে কি? আর দ্বাদশ অর বিশিষ্ট এক চক্র 
দেখিলাম, ছয় কুমার এ চক্রকে পরিবর্তিত করিতেছে, সেই বা 

কি আ।র এক পুরুষ ও মহাকায় এক অশ্ব দেখিলাম, 

তাহারাই ব কে? আর গমনকালে এক বৃষ দর্শন করিয়াছিলাম, 

এ বুষে এক পুরুব আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি সানুনয় 

বচনে কহিলেন, উতন্ক ! এই ব্ৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, তোমার 

উপাধ্যায়'ও পুর্বেবে ভক্ষণ করিয়ছিলেন। পরে আমি তাহার 
কথান্ুসারে সেই বুযুভের পুরাষ ভক্ষণ করিলাম, তিনিই ব। 

কে? আমি আপনর নিকট এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ 
বুল্তান্ত শুনিতে বাসন। করি । 

উতস্কের এইরূপ জিজ্ভাস। বাক্য শ্রবণ করিয়। উপাধ্যায় 

কহিলেন, বস! যে ছুই জ্ত্রী দেখিয়াছ, তাহারা জীব ও ঈশ্বর ; 

তার শুরু ও কৃষ্ণ বর্ণ সুত্র সকল রাত্রি ও দিবা; বে দ্বাদশ 
অর বিশিষ্ট চক্র ছয় কুমারে পরিবন্তিত করিতেছেন, সে চক্র 
₹বগুসর, ছয় কুমারের। ছয় খতু; যে পুরুষ দেখিয়া, তিনি 

ইন্দ্র; যে অশ্ব, তিনি অগ্ি। আর পথে যাইবার সময় যে 

বৃষ দেখিয়।ছিলে, তিনি করিরাজ এরাঁবত ; ষে পুরুষ তদুপরি 
আর্ট ছিলেন, তিনি ইন্দ্র; আর সেই বুষের ঘে পুরীষ ভক্ষণ 

করিয়াছ, তাহ! অম্বত ; উহা ভক্ষণ করিয়াছিলে, তাহাতেই তুমি 

নাগলোকে রক্ষ। পাইয়াছ। ভগবান্ ইন্দ্র আমার,.সখা, তোমার 
ক্রেশ দর্শনে অন্ুুকম্পাপরবশ হইয়া! তোষাদক এই অন্তগ্রাহ 
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করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই কুগুল লইয়া পুনরাগত হইয়াছ। 
অতএব, প্রিয় বদ ! আমি তোমাকে অনুজ্ভা করিতেছি, গুহে 

গমন কর। তুমি সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে৷ 
উতঙ্ক উপাধ্যায়ের অন্ুজ্ঞ। লাভ করিয়া তক্ষকের বৈরনির্াতন 

সঙ্কল্প করিয়! ক্রোধাবিষ্ট চিন্তে হস্তিনাপুর প্রস্থান *করিলেন, 
এবং অনতিবিলন্দে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ. জনমেজয়ের 

নিকট গমন করিলেন । রাজ! পুর্বেব তক্ষশিল! জয়ার্থ প্রস্থান 
করিগাছিলেন, তথায় সম্যক জয় লাভ করিয়া! গ্রভ্যন্ঈগমন 

করিয়াছেন । উতঙ্ক মন্ত্রিবর্গপরিবৃত সিংহাঁসনোঁপবিষ্ট রাজাকে, 
জয়োহুস্ত্, বলিয়া যথাবিধি আশীর্বাদ প্রয়োগ করিলেন । 

পরে অবসর বুবিয়া সাধুশব্দালঙ্কৃত বাক্যে নিবেদন করিলেন, 
মহারাজ! তুমি কত্তব্য কম্মে উপেক্ষা করিয়া বাঁলকপ্রায় 

কম্মাস্তরে ব্যাসক্ত হইয়া আছ। 

রাজা জনমেজয় এইরূপ ব্রাহ্গণবাক্য শ্রবণ করিয়া যখাবিধি 

অতিথিস্কার সমাধান পুর্ববক কহিলেন, মহাশয় ! আমার 
কত্তব্য কন্মে উপেক্ষা নাই, আমি প্রজাপালন ছারা ক্ষত্রিয় ধম্ঘ 

প্রতিপালন করিতেছি । এক্ষণে আপনি কি উদ্দেশে আগমন 
করিয়াছেন, আভ্ভা করুন । পুণ্যশীল উতস্ক মহাতআ্া রাজার কথা 
শুনিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি যে কম্মে অনুরোধ করিব, 

তাহা ভোমাঁরই কাব্য । যে ছুরাত্সা তক্ষক তোমার পিতার প্রাণ 

হিংসা করিয়াছে, ভুমি তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রর্দান কর। 
এ বৈধ কন্দ্দের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে । অতএব 
মহান ! ব্বীরর মহাত্মা পিতার বৈর নির্যাতন কর। ছুরাত্ম! 
তক্ষক বিনা অপরাধে তোমার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, 

তাহাতেই তিনি বজ্বাহত বুক্ষের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। 

১১ 
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সর্পকুলাধম তক্ষক বলদর্পে উদ্ধত হইয়া ষে তোমার পিতাকে 

ংশন করিয়।ছে, ইহা অপেক্ষ। আর কি অকাধ্য হইতে পারে ? 

ধন্বন্তরি রাজধিবংশরক্ষাকর্ত। দেবতুল্য রাজার প্রাণরক্ষার্থে 
আদ্িতেছিলেন, এ পাপাজ্সাই তাহাকে নিবৃত্ত করে (৫৩)। 

অতএব মহারাজ ! অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া এ 
পাপিশ্তকে প্রন্বলিত হুতাশনমুখে আহুতি প্রদান কর। ইহ। 
করিলেই পিতার বৈর নিাঁতন করা হইবেক এবং আনুষঙ্গিক 
আমারও মহত্তর অভীষ্ট সম্পন্ন হইবেক । মহারাজ ! আমি 
গুরুদক্ষিণ। আহরণার্থে যাত্র। করিয়ীছিলাম, তাহাতে এঁ ছুরাত্মা 

যণ্পরোনাস্তি বিদ্ধ ঘটাইয়াঁছিল । 

সৌতি কহিলেন, রাজ। জনমেজয় শুনিয়। শক্ষকের প্রতি 

অত্যন্ত কুপিত হুহ্বলেন। যেমন হবি প্রয়োগ করিলে অগ্নি 
প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইপ্রকার উতঙ্কবাক্যর্ূপ হবিঃপ্রক্ষেপ 

দ্বারা রাজার কোপানল প্রন্লিত হইয়। উঠিল। তখন রাজ। 
সাতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্কের সমক্ষেই মন্ত্রীদিশকে পিতার 

স্বর্গপ্রাপ্তি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । বাঁজেন্দ্র জনমেজয় 

উতক্কমুখে পিতার মৃত্যুবুস্তান্ত আবণমাত্র ভুঃখে ও শোকে অভিভূত 

হইলেন । 

শপ সদ পপি স্পা পপ 

€৫৩) শমীক মুনির পুক্র রাঁজ। পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত করিলে তক্ষক 

তাহাকে দংশন কবিতে যাইতেছিল, ধন্বন্তরি তাহ! জানিতে পারিয়া 

বিষচিকিৎস! দ্বারা! রাজার প্রাণরক্ষার্থে গমন করিতেছিলেন । পথি- 

মধ্যে তক্ষক তাহার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট ধন দানাঁদি দ্বারা সে 

নিবুত্ত করে। 
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সৌতি কহিলেন, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক 
যন্তেন্ত যে সমস্ত খবি সম।গত হইয়াছিলেন, সুতকুলোদ্ভব লোঁম- 
হর্ষণপুজ পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ পুরাণকীন্তন দ্বারা তাহাদের 
চিত্তরগ্তন করিতেছিলেন। তিনি কৃতাঞগ্জলি হইয়া নিবেদন 

করিলেন, হে মহর্ষিগণ ! রাজা জনমেজয়ের সপ্পসত্রানুষ্ঠানের 

কারণান্তর স্বরূপ উতঙ্কচরিত আছ্ভেপান্ত কীর্তন করিলাম ; 

এক্ষণে আপনার। আর কি শুনিতে বাসনা করেন ? আজ্ঞ। 

করুন, আর কি বর্ণন। করিব । 

খধিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণপুজ্র ! আমর। আরবণবাসনা- 

পরবশ হইয়া কথাপ্রসঙ্গ ক্রমে যে যে বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা 

করিব, তুমি তৎসমুদ।য় বর্ণন করিবে । এক্ষণে কুলপতি শোৌনক 
অগ্নিগুহে অবস্থিত অছেন ; তিনি দেবতা, অস্থর, মনুষ্য, সর্প, 
ও, এ্ান্ধর্বব ঘটিত অলৌকিক তাবু বৃত্তান্ত জানেন ; তিনি 

বিদ্বান, কাধ্যদক্ষ, ব্রতপরায়ণ, বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় 

গুরু, সত্যবাদী, শান্তচিত্ত, তপস্যারত ; তিনি আমাদিগের 

সকলের গুরু, মহামান্য, তাহার আগমন প্রতীক্ষা কর। তিনি 
পরুমপুজিত আসনে আসীন হইয়! যাহ! জিজ্ঞাসিবেন, তাহাই 
কহিবে। 

উ্রগ্রশ্রবার কহিলেন, তাহাই ভাল, সেই মহাত্বা আসন 

পরিগ্রিহ করিয়। জিজ্ঞাসিলেই পরম পবিত্র বহুবিধ কথা কীর্তন 
করিব। অনন্তর বিপ্রকলতিলক মহধি শৌনক যথাবিধি 
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দেববজ্ঞ প্তৃতর্পণ প্রভৃতি 'সমস্ত ক্রিয়া সমাপন করিয়া, ষে 

স্থানে উগ্রশ্রবাঃ ও ব্রতপরায়ণ ব্রন্মষি ও সিদ্ধগণ উপবিষ্ট 
ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং খত্বিক ও সদস্যগণ 

উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিতে আরম্ভ 
করিলেন 1 
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শৌনক কহিলেন, হে সৃতপুজ ! তোমার পিতা, মন্ধষি কষ 
দ্বেপায়ন সমীপে, সমস্ত পুরাণ ও আগ্োপান্ত ভারত অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, তুমিও সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিষীছ, সন্দেহ 

নাই । পুরাণে জমুদায় অলৌকিক কথা ও সমস্ত আদিবংশের 
বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে প্রথমতঃ আঁমি ভূগুবংশের 
বৃস্তান্ত শুনিতে বাসনা করি। তুমি সেই কথা কীর্তন কর, 

আমর! অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিব । 

এই রূপে আদিষ্ট হইয়া তাহাকে সম্বোধন, করিয়! সুতপুজ 
উগ্রশ্রবাঃ নিবেদন করিলেন, বৈশম্পাপ্বন প্রভৃতি মহান্ুভাব 
দ্বিজশ্রেন্ঠগণ পুর্বব কালে সম্যক রূপে যাহা অধ্যয়ন ও কীর্তন 
করিয়াছিলেন, আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করেন, এবং পরে 

আমি তাহার নিকট যাহ অধায়ন করিয়াছি, সেই সমস্ত 

কীর্তুন, করিতেছি, শ্রবণ করুন । 

ভৃগুবংশ ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণের ও অশেষ খধষিকুলের 

পুজনীয়-; পুরাণে মেই বিখ্যাত বংশের যেরূপ বর্ণনা আছে, 
তাহা! আমি যথাবশ কীর্তন করিতেছি । সর্ববলোকপিতামহ 

ব্রক্মা, বরুণের বজ্ভঞ করিতেছিলেম ; আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্ 

ভৃগু সেই বজ্জীয় অগ্নি হইতে উৎপন্ন হন। ভূগুর পুজ্র চ্যবন, 
চ্যবনের পুজ্র পরমধান্মিক প্রমতি ; স্বতাচীর গর্ভে প্রমতির 

করু নামে এক পুজ্র জন্মেন। প্রমদ্বরাগর্ভডে রুরূুর শুনকনাস। 

পুজ জন্মিলেন। ভিনিই তোমার কুলের প্রধান পুরুষ । তিনি 
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ধান্রিক, বেদপাঁরগ, তপস্থী, বশস্বী, শাস্ত্রজ্ৰ, ব্রহ্মভ্, সত্যবাদী, 
ও জিতেক্দরিয় ছিলেন । 

শৌনক কহিলেন, হে সুতপুজ্র ! মহাত্মা ভূগুনন্দন চান 
নামে বিখ্যাত হইলেন কেন, তুমি তাহার সবিশেষ বর্ন কর। 

উগ্রঞ্জবাঁঃ কহিলেন, ভগবান ভূগুর 'পুলোমা নামে ভূবন- 

বিখ্যাত প্রেয়সী ধন্মপতী ছিলেন। তাহার সহযোগে পুলোমা 
গর্ভবতী হইলেন । এক দিবস, পরমধান্মিক ভৃগু স্লানার্থ নিজ্জান্ত 

হইলে, পুলোমা নামে এক রাক্ষস তদীয় আশ্রমে উপস্থিত 
হইল। মে আশ্রমপ্রবেশানন্তর পরমস্থন্দরী ভূগুপতীকে নয়ন- 
গোচির করিয়! কামাবিষ্ট ও বিচেতন হইল । চারুদর্শন! পুলোম! 
তপোবনস্থলভ ফল মুলাদি দ্বারা সেই অভ্যাগত রাক্ষসের 
ষখোচিত অতিথিষত্কীর করিলেন। রাক্ষস মন্মথশরপ্রহারে 

নিতান্ত কাতর হইয়া, এই কামিনীকে হরণ করিব, এই নিশ্চয় 

করিয়। অত্যন্ত হৃষ্টচিন্ত হইল । পুলোমা অশ্খে এ চারুহাসিনী 

কন্যাকে, মমেয়ং ভার্যযা, বলিয়া বরণ করিয়াছিল, পশ্চাঁ 

তাঁহার পিতা তাহাকে শান্জ্রবিধানান্ুসারে ভূগুকে প্রদান করেন । 

এই অবমানন! অনুক্ষণ তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল । এক্ষণে 

সে অবসর পাইয়া! হরণ করিবার মানস করিল । 

রাক্ষস এই রূপে প্ুলোমাহরণে কৃতসন্কল্প হইয়! অগ্নিগৃহে 
প্রবেশ করিল, এবং প্রজ্বলিত হুতাঁশনসন্গিধানে দণ্ডায়মান হইয়! 

জিজ্ঞাস করিল, হে পাঁবক ! তুমি দেবতাদিগের মুখ, তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথার্থ বল, এই কামিনী কাহার ভার্বা ? 

আমি এই বরবণিনীকে অগ্রে পতীত্বে বরণ করিয়াছিলাম, 

পরে ইহার পিতা অধন্দমকাঁরী ভূগুকে দান করেন । অতএব 

এই নির্জনবাসিনী নিতশ্মিনী যদি ভূগুর ভার্যা হয় বল, ইহাকে 
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আমি আশ্রম হইতে হরণ করিবার মানস করিয়াছি । ভৃগু যে. 

আমার পুর্ববকৃত। রূপবতী ভাঁধ্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই 
ক্রোধানল অগ্ভাপি আমার হৃদয় দাহ করিতেছে । 

হরাতঝ্স। রাক্ষস ভ্রলিত অগ্সিকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়।, 

ভূশুভার্ধা বিষয়ে সন্দিহ।ন হইয়।, বারংবার জিজ্ঞাসঞ্ করিতে 

ল।গিল, হে হুতাশন ! তুমি সর্বব কাল সর্বব ভূতের অন্তরে 

পুণ্যপাঁপের সাক্ষিক্বরূপ অবস্থিত আছ; অতএব জিভ্ভাস। 

করিতেছি, যথার্থ বল, পাপকারী ভৃগু আমার যে পুর্বনবৃতা 

কন্যকে অপহরণ করিয়াছিল, এই সেই কামির্নী আমার ভার্য্য 

কিনা? তোমার নিকট ইহার তত্রার্থ শ্রবণ করিয়। তোমার 

সমক্ষেই ভূগুভার্যাকে আশ্রম হইতে হরণ করিন। 

রাক্ষসের এইরূপ জিজ্ঞস শুনিয়া, অগ্ঠি, অতান্ত ছঃখিত 

হইলেন, এবং এক পক্ষে মিথ্য! কথন, পক্ষান্তরে ভূশুশাপ, উভয় 

ভয়ে ভীত হইয়। অনুদ্ধত স্বরে কহিলেন, হে দানবনন্দন ! তুমি 

পূর্বেব ইহাকে বরণ করিয়/ছিলে, যথার্থ বটে, কিন্তু তণ্কালে 
তোমার মন্ত্র প্রয়োগ ও বিধি পুর্ববক বরণ কর হয় নাই। 
ইহা ব্র,পিতা সৎপাত্র লোভা ক্রান্ত হইয়! ভৃগুকে দান করিয়াছেন, 

তোমাকে দেন নাই । মহধি ভূগুও বেদদৃষ্ট বিধি ও পরম্পরাগত 
প্রণালী' অনুসারে আমাকে সাক্ষী করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ 
করিষাছেন। তথাপি তুমি পুর্ব বরণ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত 

ইনি, তোমারই ভাধ্য।। আমি মিথ্যা কহিতে পারিব না, লোকে 
কোন কালে মিথ্যার আদর নাই। 

জা পপ 



ষষ্ঠ অধ্যায়__পৌলোমপর্থ। 
আপা পাস্পপাািপস গালা পে িপশী পাটো পপ এরি ক রদ 

উগ্রশ্রবাঞ কহিলেন, রাক্ষস অগ্নির এইরূপ বাক্য শুনিয়া 
বরাহরূপ ধারণ পুর্ববক ভূগুপত্বীকে হরণ করিয়। অষ্ভুত বেগে 
পল।য়ন করিল । তখন পুলোমার গর্ভস্থ বালক পাপাত্সা রাক্ষসের 
অত্য।চার দর্শনে রোঁষপরবশ হইয়া মাতৃগর্ড হইতে চ্যুত হইলেন, 
তাহাঁতেই তীহার নাম চ্যবন হইল। রাক্ষস সেই সূর্য্যতুল্য তেজন্ী 
মাতৃগর্ভবিনিঃস্থঘত শিশুকে নয়নগোচর করিবামাত্র পুলোম। 
পরিত্যাগ পুর্ববক ভস্মসাৎ হইয়া ভূতলে পতিত হইল । 

অনন্তর পুল্দোষা, ভূগুর ওরস পুজ্র চ্যবনকে ক্রোড়ে করিয়া 
সর্ব্বদুঃখবিনিরমুক্তা। হইয়া, অশ্মুখে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। ভগবান্ ব্রহ্ম! সর্বলোকপ্রশংসিত। ভৃগুভাধ্যাকে 

রোদনপরায়ণা ও অস্রস্পুণনয়না অবলোকন করিয়া তসমীপে 
আগমন পূর্বক অশেষ প্রকারে সাস্ত্বনা করিলেন। নিতান্ত 
দুঃখিতা ভূগুপত্বী রোদন করিতে করিতে যেমন প্রস্থান করিতে 
লাগিলেন, তাহার অশ্রর্পবন্ধু বর্ষণ দ্বারা এক মহানদী উৎপন্ন 

হইল । ভগবান্ প্রজাপতি সেই নদীকে পুভ্রবধূর অনুসরণে 
প্রবৃস্তা দেখিয়া! তাহার নাম বধূসরা রাখিলেন। প্রতাপশালী 
ভূগুপুজ্র চ্যবন নামে বিখ্যাত হইবার এই কারণ । 

পুলোমা পুক্রকে ক্রোড়ে লইয়! এই রূপে আশ্রমাভিমুখে 
আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি ভৃগু সানক্রিয়া হইতে 
প্রত্যাবুত্ত হইয়া স্বীয় সহধন্মিণী ও তনয়কে তদবস্থ অবলোকন 

করিয়।, কোপাকুল, চিন্তে পুলোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 
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চারুহাঁসিনি ! হরণোছ্ভত ছুরাত্সা রাক্ষসের নিকট কে তোমার 

পরিচয় দিল? সে পাপিষ্ত তোমাকে আমার ভার্ষ্যা বলিয়। 
জানিত না। তুমি সবিশেষ সমস্ত বল; আমি এখনি তাহাকে 

শাপ দিতেছি । কোন্ ব্যক্তি আমার শাঁপে ভীত নহে ৫? কাহার 

এই ছুষ্ট কন্দম করিতে সাহস হইল ? 
এই বূপে সগামিকর্তৃক জিজ্ভীসিত হইয়া পুলোমা' নিবেদন 

করিলেন, ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের নিকট আমার পরিচয় 
প্রদান করেন, ত্পরে সেই পাপাত্সা আমাকে হরণ করে। 

আমি অনাখাঁর ন্যায় উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিলাম ; 
পরে তোমার এই পুজ্রের প্রভাবে রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত 
হইয়াছি; ছুরাত্মী নিশাচর ইহার তেজে ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে 

পতিত হইল । ভৃগু পুলোমাবাক্যশ্রবণে অতিত্রুদ্ধ ৭ তুমি 

সর্ববভক্ষ হইবে, এই বলিয়। অশ্পিকে শাপ প্রদান করিলেন । 

রি এ ক কি উল পা? সপ ২ 

টে 



সপ্তম অধ্যায়_ পৌলোমপর্ব। 
ফি 25 মা ০০০১১২০১ নিপা স্পা সস সপ 

অগ্নি ভূপুদত্ত শাপ শ্রবণে জাতক্রোধ হইয়া ভীহাঁকে অন্বোধন 

করিয়। কহিলেন, হে ব্রন্মন্! কি কারণে তুমি সহসা! আমাকে 

শীপ দিলে? জিজ্ঞাসিত হইয়। সত্য কহিয়াছি, ইহাতে আমার 

অপরাধ কি? আমি ধর্ম প্রতিপালন করিয়াছি ও পক্ষপাত- 

বিহীন হইয়। সত্য কহিয়াছি। যে সাক্ষী, জিজ্ঞাসিত হইয়া, 

জানিয়াও অন্যথ। কহে, সে স্বকুলজাত উদ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন 
সপ্ত পুরুষকে নিরয়গামী করে; আর ঘে ব্যক্তি উপস্থিত 
কাধ্যের নিগুঢ তত্বজ্ঞ হইয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত 
হয় । যাঁহ। হউক, আমিও তোমাকে শাপ দিতে পারি, কিন্তু 

ব্রাহ্মণকে মান্য করি, এজন্য ক্ষান্ত হইলাম। তুমি সমুদায় 
জান, তথাপি কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যোগবলে 

আত্মাফে বু ভাগে বিভক্ত করিয়া মৃত্তিভেদে অগ্িহোত্র, 
গর্ভাধান, জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া সমুদায়ে অধিষ্ঠিত আছি; 

বেদোক্ত বিধান অনুসারে আমাঁতে যে হবিঃ হছুত হয়, তদ্দারা 
দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হয়েন; হুয়মীন সোমরস প্রভৃতি 
দ্রব্য যাবতীয় দেবগণ ও পিতৃগণের শরীররূপে পরিণত হয়। 

দেবগণ ও পিতৃগণ, উভয়ের উদ্দেশে দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ 
একত্র অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে ; এই নিমিত্ত দেবগণ ও পিতৃগণ 
অভিন্ম্বরূপ, পর্ববকালে কখন একত্র ও কখন বা পুথগ্ভাগে 
পূজিত হয়েন। আমাতে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, দেবতা ও 
পিতৃগণ তাহা ভক্ষণ করেন, অতএব আমি দেবতাঁদিগের ও 
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পিতৃগণের মুখ । অমাবস্য(তে পিভৃগণকে ও পুণিমাতে দেবতা- 
দিগকে উদ্দেশ করিয়া লোকে আমার মুখে আহুতি এদান 
করে, তাহারা আমার মুখেই ভক্ষণ করেন । 

ইহা! কহিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া অগ্নি দ্বিজগণের অগ্নি- 
হোত্র ও বজ্ঞক্রিয়া হইতে অন্তহিত হইলেন। অগ্নি অন্তর্ধান 
করাতে প্রজাগণ, ওষ্কার, বষটুকার, স্বধা, স্বাহা শুন্য হইয়।, 

অত্যন্ত ছুঃখিত হইল । তদ্দর্শনে খধিগণ উদ্দিগ্ন চিত্তে দেবতা- 
দিগের নিকটে গিয়। নিবেদন করিলেন, হে দেবগণ ! অগ্নির 
অন্তর্ধান বশতঃ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া লোপ হওয়াতে লোকত্রয় 

কিক্কর্তব্যবিমূড় হইয়াছে; অতএব যাহা কর্তব্য হয়, বিধান 

করুন, কাঁলাতিপাতের সময় নাই । অনন্তর খধিগণ ও দেবগণ 

ব্রহ্মার নিকটে গিয়া অগ্রির শাঁপ ও তন্গিবন্ধন ক্রিয়ালোপের 

বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! ভৃগু কোনও কারণ 

বশতঃ অগ্নিকে শাপ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি দেবতাদিগের মুখ 
ও যজ্জের অগ্রভাগভোক্ত। হইয়! কি রূপে সর্ববভক্ষ হইবেন ? 

সর্বলোকপিতামহ ব্রল্ষ। তাহাঁদিগের নিবেদন শুনিয়। অশ্লিকে 
আহ্বান পূর্বক মনোহর বাক্যে সাস্তবনা করিয়া কহিলেন, 
বৎস স্তুমি সর্বলোকের কর্তী ও সংহর্ত। ; তুমি ত্রিলোক 
ধারণ করিয়। আছ; তুমি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াপ্রবর্তক ; হে 

লোকনাথ ! এক্ষণে যাহাতে ক্রিয়ালোপ না হয়, তাহা কর। 

তুমি ঈশ্বর হইয়া এমন বিমুট় হইতেছ কেন? তুমি সর্ণব 
লোঁকে সর্বব কাল পবিত্র; তুমি সর্বব ভূতের গতি। অতএব 
তুমি সর্ব শরীরে সর্ববতক্ষ হইবে না। তোমার অপান 
দেশে যে সকল শিখা! আছে, তাহারাই সর্বব বস্তু ভক্ষণ 

করিবেক এবং তোমার মাংসভক্ষণী যে তনু আছে, সেই 
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সর্ববভক্ষ হইবেক । যেমন সুর্ধ্যকিরণসংস্পর্শে সর্ধব বস্তু শুচি 
হয়, সেইরূপ তোমার শিখা সমুহ দ্বার! দগ্ধ হইয়া সর্বব বস্ত 

শুচি হইবেক। হে পাবক! তুমি পরম তেজঃপদার্থ, স্বীয় 

প্রভাবে নিগ্গতি হইয়াছ ; এক্ষণে স্বীয় তেজঃ দ্বারাই খষির 

শাপকে সত্য কর, এবং তোমার মুখে আহুতিরূপে প্রদত্ত 
দেবভাগ ও আত্মভাগ গ্রহণ কর। 

অশ্ি পিতামহবাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্ত্ব বলিয়া তদীয় 
আদেশ প্রতিপাঁলনার্থে প্রস্থান করিলেন । দেবগণ ও খষিগণ 

হৃষ্ট চিন্তে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন । খধিগণ পূর্ববব্ 
সমস্ত ক্রিয়ার" অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । দেবলোকে দেবগণ 
ও পৃথিবীতে বাবতীয় ভূতগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। 
অগ্নিও শাপবিমুক্ত হইয়া! পরম শ্ীতি লাভ করিলেন । 

ভগবান্ অগ্নি এই রূপে পূর্ব কালে ভৃগু হইতে শাপ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অগ্নিশীপসন্থদ্ধ পুর্ববকালীন ইতিহাস, 
পুলোম। রাক্ষসের বিনাশ, ও চ্যবনের উৎপস্তি কীন্তিত হইল । 
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সৃত কহিলেন, ভূপগুপুজ্র চ্যবনের ওরসে স্থকন্যাগর্ভে প্রম্তি 
নামে অতি তেজস্বী তনয় উৎপন্ন হইলেন । প্রমতিও হ্বতাচীগর্ছে 

রুরুনামক এবং রুরুও প্রমদ্বরাগর্ভে শুনকনামক পুক্র উৎপাদন 
করিলেন । সেই স্থপ্রসিদ্ধ মহাতেজাঃ রুরুর আগ্ভোপাস্ত তাঁবু 

বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ন করিব, হে খষিপ্রবরু শৌনক ! শ্রবণ 
করুন । | 

পুর্ব কালে স্থুলকেশনামা সর্ববভূতহিতকারী তপঃপরায়ণ 
বি্ভাবান্ এক মহষি ছিলেন । গন্ধর্বরাজ বিশ্বীবস্থসহযোগে 

মেনকানান্সী অপ্দরা গর্ভবতী হইয়াছিল । নিললজ্জা-নির্দয়। মেনকা, 

বযগাকালে স্থলকেশের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তথায় গর্ভ 

পরিত্যাগ পুর্ববক নদীতীরে প্রস্থান করিল। সেই গর্ভে এক 

পরম সুন্দরী কন্যা জন্মিল। কিয় ক্ষণ পরে মহধি স্ুলকেশ 

তথায় উপস্থিত হইয়।, দেই দেবকন্যাঁসদৃশী সগ্ভঃপ্রসৃতা কন্যাকে 
অসহীয়িনী পরিত্যক্তা দেখিয়া, অতান্ত করুণাবিষ্ট হইলেন, 

তাহাকে কন্ত। স্বরূপে পরিগ্রহ করিয়। স্বসন্তাননিবিশেষে প্রতি- 

পালন করিতে লাগিলেন এবং যথাক্রমে বিধি পুর্ববক তাহার 

জাতকাদি সমস্ত ক্রিয়। নির্বাহ করিলেন । কন্তা' সেই শুভ গ্রদ 

আশ্রমপদে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । সেই কন্যাকে 
রূপে, গুণে, ও শীলে সকল প্রমদা অপেক্ষা বর। অর্থাৎ, উত্তম। 
দেখিয়া, মহধি তাহ।র নাম প্রমদ্বর! রাখিলেন । 

এক দিবস প্রমতিনন্দন কুর আজ্ামবাসিনী প্রমদ্বরাকে 
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নয়নগে চর করিয়া মদনবাঁণে আহত হইলেন, এবং নিজ মনো রথ 
স্বীয় প্রিয়বয়ন্য দ্বারা আত্মপিতার গোচর করিলেন । তদন্সুসারে 

প্রমতি স্থুলকেশসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আপন পুঞক্রার্থে সেই 
কন্যা প্রার্থনা করিলেন । স্থুলকেশ ফল্তনী নক্ষত্রে বিবাহের দিন 

শ্হির করিয়। রুরুকে প্রমদ্বর প্রদান করিলেন । 
বিবাহের কিছু পুর্ব্বে, এক দিন প্রমদ্বরা সখীগণ সমভি- 

ব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছিল। তাহার ক্রীড়া স্থানে এক সর্প 
স্থপ্ত পতিত ছিল। আসন্নমরণা প্রমদ্বরা অজ্্রাতসাঁরে সেই 
সর্পের উপর পদংপ্পণ করিল, এবং সর্প কুপিত হইয়া বিষাক্ত 

দশন দ্রারা দংশন করিবামাত্র, বিশ্রী, বিবর্ণা, বিচেতনা ও 

মুক্তকেশা হইয়া ভূতলে পতিতা হইল । তদ্র্শনে তদীয় বন্ধুগণ 
নিরানন্দসাগরে নিমপ্র হইলেন। কিন্তু সে গতজীবনা ও হতশ্রী 
হইয়াঁও পুনর্ববার রমণীয়দর্শনা হইয়া স্থপ্তীর ন্যায় শোভ। 
পাইতে লাগিল। ফলতঃ, প্রমদরা পুর্ববাপেক্ষা অধিকতর 

মনোহরা হইল । 

এই রূপে ভূন্রলপতিতা গতপ্রাণ। প্রমদ্বরাকে দেই অবস্থায় 
তাহার পিত। 'ও অন্যান্য তপস্বিগণ অবলোকন করিতে লাগিলেন । 

অনজ্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাঁজানু, কুশিক, শঙ্খমেখল, উদ্দালক; কঠ, 

শ্বেত, ভরদ্বাজ, কৌণকুত্স্ত, আ্টিষেণ, গৌতম ও পুক্রসহিত 
প্রমতি এবং অন্যান্য বনবাসী তপস্থিগণ অনুকম্পাপরবশ হইয়া! 

তথায় সমাগমন করিলেন । তাহারা সকলেই সেই সর্ববাজস্থন্দরী 

কন্তাকে ভূজঙ্গবিষপ্রভাঁবে কাঁলগ্রাসপতিতা দেখিয়া বিলাপ ও 

পরিতাপ করিতে লাগিলেন । রুরু তদ্দর্শনে য্পরোনান্তি কাতর 
হইয়া তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন । 

সপ শিপ 
ঞ 

"৭০০ ্ 
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সৌতি কহিলেন, সেই সমস্ত মহাত্মা ব্রা্ষণগণ তথায় উপবিষ্ট 
রহিলেন, রুরু নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া গহন বন প্রবেশ পূর্বক 

উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ত করিলেন । তিনি শোঁকাভিভূত্র 
হইয়া কাতর বচনে বহুতর বিলাপ করত প্রমদ্বরাকে স্মরণ 
করিয়া কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা 

আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, আমার ও বাক্ধবগণের 

শোকোদ্দীপনকারিণী সেই কৃশাঙ্গী ভূশষ্যায় শয়ন করিয়া আছে ; 
বদি আমি দান, তপ্ত, ব। শুরুজনের আরাধনা করিয়া থাকি, 

তগফলে আমার প্রিয়! পুনর্জীবিতা হউক ; আমি জন্মাবধি সংযত 
হইয়। নান' ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে সেই” পুণ্যবলে সর্ববাঙগ- 

স্থন্দরী প্রমদ্বরা অবিলম্দে সৃৃত্যুশধ্যা হইতে গাত্রোথথান করুক । 
এই নবূপে অরণ্যমধ্যে রুরূকে ভার্ষ্যার্থে ছুঃখিত ও বিলাপ- 

পরায়ণ অবলোকন করিয়া, দেবদূত তসমীপে আগমন পুর্ববক 
কহিলেন, হে ধন্মাত্মন্ রুরে। ! তূমি ছুঃখিত হইয়। যাহার বাসন! 

কর্সিতছ, তাহা অসম্ভব; মনুষ্য মৃত্যুপ্াসে পতিত হইলে পুনজীবিত 
হয় না। গন্ধের রসে অপ্সরার গর্ভসম্তভৃতা এই কন্যার আয়ুঃশেষ 
হইয়াছে। অতএব বস! বৃথা শোকে অভিভূত হইও নাঁ। কিন্ত 
দেবতার! পুর্বেব ইহার এক উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, বদি 
তাহ! কর, পুনর্ববার প্রমদ্বরাকে পাইতে পার । রুরু কহিলেন, হে 
দেবদূত ! দেবত।র! কি উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন, যথার্থ বল ; 
আমি শুনিবামাত্র তদনুষায়ী কার্য করিব; বিলম্ব করিও না, ত্বরায় 

ব্যক্ত করিয়া আমার পরিত্রাণ কর। দেবদূত কহিলেন, হে ভূগু- 



১৯৬ মহাভারত | 

নন্দন! তুমি স্বভাধষ্য। প্রমদ্বরাকে স্বীয় আয়ুর অর্ধ ভাগ প্রদান কর, 

তাহা হইলেই সে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইবেক । রুরু কহিলেন, 

আমি প্রমদ্বরাকে আয়ুর অদ্ধ প্রদান করিতেছি, সে পুনজীবিত 
হউক । তখন গন্ধর্বরাজ ও দেবদূত উভয়ে ধন্মরাজের নিকটে 

গিয়া নিবেদন করিলেন, হে ধন্মরাজ ! যদি আপনি অন্ুমতি 

করেন, তবে রুরুভাব্যা প্রমদ্বরা তদীয় অদ্ধ আয়ু প্রাপ্ত হইয়া পুন- 

জীবিতা হয়।' ধশ্মরাঁজ কহিলেন, হে দেবদূত ! যদি তোমার ইচ্ছা! 
হয়, প্রমদ্বরা রুরুর অদ্ধ আয়ু পাইয়া পুনর্জীবিতা হউক | দেব- 

রাজ এইরূপ কহিবামাত্র বরবপ্রিণী প্রমদ্বর। রুরুর অদ্ধ আয়ু লাভ 
করিয়। স্বপ্োখিতার ন্যায় মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোখান করিল। 

ভৰিষ্ বৃস্তান্তে দৃষ্ট হইয়াছে যে, ভার্য্যার্থে মহাতেজস্বী রুরুর 
এই বূপে অগ্ধ আয়ু লুপ্ত হুইয়াছিল। 

এই রূপে কুরুর অর্ধ আয়ু লাভ দ্বার! প্রমদ্বরার পুনর্বার রি 

প্রাপ্তি হইলে, তাহাদের পিতারা পরম শ্রীতিপ্রাপ্ত হইয়! শু 

দিবসে উভয়ের উদ্বাহবিধি সমাধান করিলেন, ভাহারাও পরস্পর 
ভিতৈষী হইয়। পরম স্রখে কালযাপন করিতে লীগিলেন। রুরু 

এবম্প্রকারে ছুর্লভ। ভাঁধ্যা লাভ করিয়! সর্পকুলধ্বংসার্থে প্রতিজ্ঞ 

করিলেন । সর্পদর্শনমাত্র কোপপরতন্ত্র হইয়। শন্ত্প্রহার "দ্বার। 
তাঁহার প্রণসংহার করেন। এই রূপে সর্পবধপ্রতিজ্ঞারূঢ হইয়। এক 

দিবস মহাবন প্রবেশ পুর্ববক অবলোকন করিলেন, এক অতি বৃদ্ধ 
জীর্ণকায় ডুণ্ুঁভ শয়ন করিয়া আছে । তিনি কালদণুসম দণ্ড উদ্ধৃত 

করিয়া! তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইবামাত্র ডুগ্ডভ কহিল, হে 

তপোধন ! আমি তোমার কোন অপরাধ করি নাই; তুমি কেন অকা- 

রণে বোষাবেশপরবশ হইয়া আমার প্রাণবধের উদ্ভধম করিতেছ ? 

শি লি স্ঞ 



দশম অধ্যায়_ পৌলোমপর্থ। 

রুরু কহিলেন, হে উরগ! এক দুষ্ট ভুজঙ্গ আমার প্রাণসম' 
ভাধ্যাকে দংশন করিয়াছিল, তদবধি আমি এই অনুল্পঙ্বনীয় * 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, দর্শনমাত্র সর্পের প্রাণদণ্ড করিব । সেই 

নিমিত্ত অদ্য আমি তোমার প্রাণসংহার করিতে উদ্ভত হইয়াছে । 
ডূণ্ডুভ কহিল, হে তপোধন ! যাহারা মন্ুব্যকে দংশন করে, সে 

সকল সর্প স্বতন্ত্র, ডুগুভেরা সে জাতি নহে; অতএব সর্পের 
নাম গন্ধ পাইয়া বিনী অপরাধে ডুণ্ুভদিগের প্রাণহিংসা করা 
তোমার উচিত নহে । আক্ষেপের বিষয় এই, ডুশ্ুভ্রদিগের প্রবৃত্তি 
ও স্থখভোগ অন্যান্য সর্পের সমান নহে; কিন্তু অনর্থ ঘটনা ও 

ছুঃখ ভোগের সময় সমানভাগী | যাহা হউক, তুমি ধন্মজ্ঞ হইয়। 

হতভাগ্য ডুণ্ুঁভদিগের প্রাণহিংস। করিও ন।। 
রুরু সর্পের এই যুক্তিযুক্ত কাতর উক্তি *শ্রবণে তাহাকে 

ডু্ুভ নিশ্চয় করিয়া তাহার প্রাণৰধ করিলেন না । অনন্তর 

প্রশান্ত” বচনে জিজ্ভাসা করিলেন, হে ভুজগ ! তুমি কে, কি 

নিমিস্তই বা তুমি সর্পযোনি প্রাপ্ত হুইয়াঁছ, বল। ডুগ্ুঁভ কহিল, 
পূর্ব কালে আমি সহজ্রপাঁদ নামে খষি ছিলাম, পরে ব্রহ্গশাঁপে 

সর্প যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা শুনিয়া রুরু কহিলেন, হে ডুতুঁভ ! 

ব্রাহ্ষণ কি কারণে কুপিত ভ্ইয়া তোমাকে শাঁপ দিয়াছেন, এবং 
আর কত কাঁলই বা তোমাকে এই কলেবরে কালযষাপন করিতে 

হইবেক, ইহার সবিশেষ শুনিতে বাসন! করি । 
শীলা 

৯২০ 



একাদশ অধ্যায়_ পৌলোমপর্থ। 

ডুর্ডুঁভ কহিল, পুর্বব কালে খগম নামে এক সত্যবাদী তপোবীধ্য- 

সম্পন্ন পত্রাঙ্গণ আমার বাল্যকালের সখা ছিলেন। এক দিবস 
তিনি অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানে সাতিশয় ব্যাঁসক্ত আছেন, এমন জময়ে 
আমি, বালন্বভাবস্থলভ কৌতুহলপরতন্ত্র হইয়া, তৃণ দ্বারা এক 
ভুক্তঙ্গ নিন্মাণ করিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিলাম । তিনি 

মুচ্ছিত হইলেন, কিন্তু চেতনাপ্রীপ্তি হইলে কোপানলে দগ্ধ 
হইয়া কহিলেন, আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ 
নিবীর্ব্য সর্প নিশ্দীণ করিয্াছ* আমার শীপে ভুমি তাদৃশ সর্প 
হইয়া জন্ম গ্রহ্ণ.করিবে। আমি তাহার তপস্তার প্রভাব অবগত 

ছিলাম ; অতএব অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়। প্রণতি পুর্ববক কৃতাঞ্জলি- 

পুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলাম, ভ্রাতঃ ! আমি সখা 

বলিয়। পরিহাস করিবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে এই কন্ধ্প 

করিয়াছি, এক্ষণে ক্ষমা করিয়া শাপ নিবারণ কর। 

খগম আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া মুু্ছঃ উষ্ণ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্ববক ব্যাকুল চিন্তে কহিলেন, দেখ, আমি যাহা 
কহিয়াছি, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবেক না; তবে এখন 

যাহা কহি, অবধান পুর্বৰক শ্রবণ করিয়৷ সর্বব কাল স্মরণ করিয়। 
রাখিবে। মহষি প্রমতির রুরু নামে এক পরম পবিত্র পুক্র 
জন্মিবেন, তাহার দর্শনে তোমার শাপ মোচন হইবেক । আপনি 
রুরু নামে খ্যাত ও প্রমতিরও আত্মজ বটেন। আপনার দর্শন 
পাইয়াছি, এক্ষণে স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে হিতোপদেশ 

দিতেছি, শ্রবণ করুন । 



পৌলোমপর্ধ ১৯৯৯ 

শাপভ্রষ্ট সহজপাদ ইহ। কহিয়! ডুণ্ুভরূপ পরিত্যাগ পূর্বক 
পুনর্ববার স্বীয় ভাস্বর স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, 
হে মহা'প্রভাব রূরো ! অহিংস! পরম ধন্ম, অতএব ব্রাক্ষণের 

কখনও প্রাণিহিংসা করা উচিত নহে । বেদের আদেশ এই 

যে, ব্রাহ্মণ সদ প্রশাস্তচিত্ত, বেদবেদাঙগবেত্তা, ও সর্ববভূতের 

অভয়প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্যকথন, ক্ষমা, ও 'বেদধারণ 

ব্রান্ষণের পরম ধন্ম। আপনি ব্রান্ণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ধন্ম্ 

অবলম্বন করা বিধেয় নহে । দণ্ডধাঁরণ, উগ্রম্বভাঁবতা, ও শ্রজা- 

পালন এ সকল ক্ষত্রিয়ের ধন্। পুর্বেব জনমেজয়ের যজ্ডে 
সর্পকুলের হিংসা আরম্ভ হইয়াছিল । অবশেষে, তপঃপ্রভাব- 
সম্পন্ন বেদবেদাঙ্গপারগ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক মহাশয় হইতে 
ভয়ার্ত সর্পদিগের পরিত্রাণ হইল । 



দ্বাদশ অধ্যায়_পৌলোষপর্থ। 

ভি এ জা দিবি 

রুরু কহিলেন, হে দ্বিজোত্ম ! কি নিমিত্ত রাজ জনমেজয় 

সর্পহিংসা করিয়াছিলেন, কি নিমিত্তই বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধীমান্ 
আন্তীক তাহাদিগের পরিত্রাণ করিলেন, আমি তাহা সবিস্তর 

শুনিতে বাসনা করি । আপনি ব্রান্মণদিগের প্রমুখাৎ মহাকলগ্রদ 
আস্ভতীকচরিত আস্ভোপান্ত শ্রবণ করিবেন, আমার যাইবার 

ত্বর! আছে, এই বলিয়া সেই খষি যোঁগবলে অন্তহিত হইলেন । 

রুরু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া অন্তহিত খধির অশ্বেষণে সমস্ত বন 
ভ্রমণ করিলেন । পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত হইয়া ভূতলে পতিত 
হইলেন এবং সেহ খধির বাক্য বারংবার চিন্ত। করিতে করিতে 

কিয় ক্ষণ অচেতনপ্রায় হইয়া রহিলেন ! অনন্তর লন্দচেতন 

হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্বক নিজজনকসন্িধানে সমুদায় 
নিবেদন করিলে, তিনি তাহাকে সম্পূন আস্তীকোপাখ্যান 

শ্রবণ করাইলেন ৷ 

শালী ভি ১০১ স্পীীশীিিিশিটিাাাটারা 



ত্রয়োদশ অধ্যায়__আস্তীকপর্থ। 
শপ শীপাস্পিপিপািপপপপরসিডপা্টটি ডে 2 তিস্তা 

শৌনক কহিলেন, হে সৃতনন্দন ! রাজাধিরাজ জনমেজয় কি 
নিমিন্ত সর্পসত্রানুষ্ঠ।ন দ্বারা সর্পকুল সংহার করিয়াট্রিলেন, কি 
নিমিন্তই ব। জিতেন্দ্রিয়াগ্রগণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ আ্তীক মহাশয় প্রদীপ্ত 
হুতাশন হইতে ভুজগগণের পরিত্রাণ করেন, তাহা সবিশেষ 
সমস্ত বর্ন কর। আর যে রাজা সর্পসত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, 

তিনি কাহার পুজ্র, এবং এ মহাত্মা! ব্রাহ্ষণই ঘ! কাহার তনয়, 

তাহাও তুমি আমার নিকট কীর্তন কর । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে 
দ্বিজবর ! আমি আপনকার নিকট মহাফলপ্রদ আস্তীকোপাখ্যান 

আছ্ভোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রীবণ করুন । শৌঁনক কহিলেন, হে 
সৃতকুলতিলক ! যশন্বী পুরাণ খধি আস্তীক মহাশয়ের মনোরম 
আখ্যান সবিস্তর শুনিবার নিমিস্ত আমার নিতান্ত বাসন। 

জন্মিয়াছে। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে খষিবর! আমার পিতা ব্যাস- 

শিষ্য মেধাবী লোমহর্মণ নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্ধণগণ কর্তৃক অভ্য- 
ধিত হইয়া, তাহাদিগকে কৃষ্ণদৈপায়নপ্রোক্ত সর্বপাপক্ষয়কাঁরী 

এই ইতিহাস শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আমি তাহার নিকট যেরূপ 

শুনিয়াছি, অবিকল সইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । 

মহর্ষি আস্ভতীকের পিতা জরণ্কাঁরু সাক্ষা₹ প্রজাঁপতিতুল্য 

ব্রহ্মচারী বিষয়বাসনা শুন্য কঠোরতপস্যারত উদ্ধরেতাঃ যাষাবরাগ্র- 
গণ্য (৫৪) ধর্ম ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন। সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন 

চে 

(৫৪) ঘষে তপন্বীদিগের নিরমিত বাসস্থান নাই, নিয়ত স্থানে স্থানে 
পরিভ্রমণ করেন, তাহাদের নাম যাযাবর । 

পপি পিপিপি পির শশী পাপা পপীদিপস আদি পপ শাপীপাপিশািশপিশাা পি শপ পিিসি্িীন পপ এ পিসি পাশাপাশি আম পাপ পপ নল পা সাপ এ ০৪ 



৬১০২ মহাভারত । 

মহাত্মা যত্রসীয়ংগৃহ €৫৫) হইয়া তীথ পর্যটন ও তীর্থস্নান করত 
পৃথিবীমগ্ডল ভ্রমণ করিতেন। এই ব্ূপে বহু কাল বায়ুভক্ষ, 
নিরাহার, শুক্ষকলেবর, ও বীতনিদ্র হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্বক 
দুঃসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান করেন । 

এক দিবস জরতুকারু পর্য্যটনক্রমে কোনও স্থানে উপস্থিত 
হইয়া স্বীয় পুর্ববপুরুষদিগকে উদ্ধপাদদ অধঃশিরাঃ মহাগর্তে 
লম্বমান অবলোকন করিলেন । তদ্দর্শনে অনুকম্পীপরবশ হইয়া 

তাহাদিগকে জিহ্ভীসা করিলেন, আপনারা কে, কি নিমিত্ত 

উশীরস্তম্বমাত্র অবলম্বন করিয়া অবাজ্মুখে লম্বমমান আছেন ? এই 
গর্ভে গুঢ়বাসী 'এক মুষিক আপনাদিগের অবলন্িত উশবীরস্তন্বের 
মূল প্রায় সমুদায় ভক্ষণ করিয়াছে । পিতৃগণ কহিলেন, আমর! 

যাষাবর নামে খধি, বংশলোপের উপক্রম হওয়াতে অধোগতি 
প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা অতি হতভাগ্য, আমাঁদিগের জরতকারু 
নামে এক সন্তান আছে, সেই মুঢমতি হতভাগ্য সংসারাশ্রমবিমুখ 
হইয়া! কেবল তপস্তায় মনোনিবেশ করিয়াছে, পুজ্রোৎ্পাদনার্থে 

দারপরিগ্রহ করিভেছে না । সুতরাং বংশলোপ উপস্থিত হওয়াতে 

মহাগর্ডে লম্মমীন হইয়া আছি। আমরা জরগ্কারুরূপ নাথ 

সত্বেও অনাথ ও পাপাতার ম্যায় হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি 

কে, কি নিমিত্ত আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকন 

করিয়া অনুশৌচন ও অনুকম্প। প্রদর্শন করিতেছ £ 
জরশুকারু পুর্ববপুরুষদিগের এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়! 

নিবেদন করিলেন, হে ধধিগণ ! আপনার! আমার বু, 
০০ লা পিপি আপ | পতি পপি শা পিপি পি শাস্পিশীট পপ পাশিশীশি পাস পা শি পাস শাকিল 

সর জীপ পাস সনি উর লী 

র্ ষত্রসাঁযংগৃহ, ষে স্থানে সায়ংকাঁল লউপাস্থিত,হা হয়, তি, গৃহ অর্থাৎ 

তথায় অবস্থিতি করে। 



আন্ভীকপব্ৰ | ১০৩ 

আমারই নাম জরকারু, এক্ষণে আজ! করুন, আমাকে কি 
করিতে হইবেক। পিতৃগণ কহিলেন, বস ! বংশরক্ষণে এবং 
তোমার ও আমাদিগের পাঁরলৌকিক মঙ্গল সাধনে যত্ববান্ 
হও । পুজ্রবান লোকদিগের যেরূপ সদগতি লাভ হয়, ধন্মফল 
ও চিরসঞ্চিত তপোবল দ্বারা তাদৃশ হয় না। অতএব তুমি 
আমাদিগের নিষয্োগান্ুসারে দারপরিগ্রহে ও পুজ্রোৎপাছনে 

ষত্রবান্ ও মনোষোগী হও, তাহ হইলেই আমাদিগের পরম 
মঙ্গল । জরতকারু কহিলেন, আমি কদাপি ভোগাঁভিলাষে 
দারপরিগ্রহ ও ধনোপাজ্জন করিব না, কেবল আপনাঁদিগের 

হিভার্থে দারপরিগ্রহে সম্মত হইলাম । কিন্তু তদ্বিঝয়ে আমি 

এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি কন্যা আমার সনান্গী হয় ও 

তাহার বন্ধুগণ স্বেচ্ছা পূর্বক ভিক্ষাস্বরূপ,দান করিতে চাহেন, 
তবেই আমি যথাবিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তু 

আমি দরিদ্র, কোন্ ব্যক্তি দেখিয়া শুনিয়া! আমাকে কল্তাদান 
করিবেক । তবে ভিক্ষাস্বরূপ যদি কেহ দান করিতে চাহে, 

আমি প্রতিগ্রহ করিতে অসম্মসত নহি! হে পিতামহগণ ! 

এই নিয়মে আমি দারপরিগ্রহে যত্ববান্ হইব, প্রকাঁরাঁজ্তরে 

তদ্বিষয়ে প্রবৃস্ত হইব না । এই জ্ূপে পরিনীতা ভাব্যার গর্ভে 

আপনাদিগের উদ্ধারকর্তা পুজ্র উত্পন্ন হইবেক, তখন আপনার! 
অক্ষর স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রমোদে কাঁলযাঁপন 

করিবেন । 



চতুর্দশ অধ্যায় আস্তীকপর্থ। 

উগ্নশ্রবাঃ কহিলেন, জরশ্কাঁরু এই রূপে গৃহস্থাশ্রমপ্রৰেশে ক্কৃত- 
শুকল্পু হইয়! ভাধ্যালাভার৫ঘে সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলেন, 

কিন্তু কোনও ব্যক্তিই তীাহাঁকে কন্যাদান করিল না। এক দিন 
তিনি পিতৃলোকের আদেশ প্রতিপালনার্থে বনপ্রবেশপুর্ববক 

উচ্চৈঃ স্বরে তিন বাঁর কন্ঠ। ভিক্ষা করিলেন । তখন বাস্থকি 
স্বীয় ভগিনী আনয়ন করিয়া দান করিতে উদ্যত হইলেন । 

কিন্তু সেই কন্ত। সনান্সী নহে, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি 

প্রথমতঃ তীাঁহাঁকে প্রতি গ্রহ করিলেন না, কারণ, তিনি প্রতিজ্ঞ। 

করিয়াছিলেন, যদি কন্য। সনান্ধী হয় ও তাহার বন্ধুগণ 

স্বেচ্ছাক্রমে দান করিতে উদ্ভত হয়েন, তবেই তাহাকে ভাধ্যা 

স্বরূপে পরিগ্রহ করিব । অন্তর মহাপ্রীজ্ঞক মহাতপাঃ জরশুকারু 

বাস্থকিকে জিজ্ঞাস, করিলেন, হে ভুজঙ্গম ! সত্য কহ তোমার 

এই ভগিনীর নাম কি? বাতুকি কহিলেন, হে জরুকারু ! 

আমার এই অনুজার নাম জরণকারু, আমি তোমাকে দান 

করিতেছি, তুমি গ্রতিগ্রহ কর। আমি ইহাকে তোমার নিমিত্তই 
এত কাল রাঁখিয়াছিলাঁম, এক্ষণে তুমি পরিগ্রহ কর। ইহা! 

কহিয়। বাস্থকি জরগ্কাঁরুকে ভগিনী দান করিলেন । তিনিও 

বেদবিহিত বিধান অন্সসারে তাহাকে ভাধ্যা স্বরূপে পরিগ্রহ 

করিলেন । 



পঞ্চদশ অধ্যায় আস্তীকপর্থ। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রক্মজ্ঞশ্রে্ঠ শৌনক ! পুর্ববকালে সর্পের! 
স্বীয় জননীর নিকট হইতে এই শাপ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, 
জনমেজয়ের যজ্ঞ অগ্পি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেক.। সর্পকুল-' 
চুড়ামণি বাস্থকি দেই শাপ শান্তি করিবার আশয়ে ব্রতপরায়ণ 
মহাত্স! জরৎকারু খধিকে ভগিনী দান করেন । তিনিও তীহাকে 

বিধিপুর্ববক ধন্মপত্রী স্বরূপ পরিগ্রহ করেন। তীহার গর্ভে 
আসন্তীক নামে মহান্ুভব তনয় উৎপন্ন হইলেন । এঁ তনয় তপস্বী 
মহাত্ম। বেদবেদাঙ্গপারগ ও সর্বভূতসমদর্শী ছিলেন, এবং পিতৃ 
মাতৃ উভয় কুলের দাহভয় নিবারণ করেন । দ্বন্দ কালের পর, 
পাণুকুলোভ্তব রাঁজ। জনমেজয় সর্পসত্র নামে প্রসিদ্ধ মহাযভ্ঞের 

অনুষ্ঠান করেন । সেই সর্পকুলসংহারকারী যজ্ঞ আরব্ধ হইলে 
পর, তপঃপ্রভাবসম্পন্ন আস্তীক ভ্রাতৃগণ, 5 ও অন্থ্ান্থ্য 
সর্পগণের নিস্তার করিয়াছিলেন | 

জ্র্ক।রু প্ুঁজ্্পাদন ও তপস্ত! দ্বারা পিতৃলোকের 

উদ্ধ(রসাধন, বিবিধব্রতানুক্ঠটন ও বেদাধ্যয়ন দ্বার। খবিগণের 
পরিতোষ সম্পাদন, ও নান! যজ্ভানুষ্ঠান দ্বারা দেবগপের তৃপ্তি 
সমাধান করিলেন। এই রূপে তিনি ব্রন্ষচর্য, পুজ্রোশুপাদন, ও 

ষল্তভানুষ্ঠানি দ্বারা খধিঞ্খণ, পিতৃ্খণ, ও দেবখখণরূপ গুরুভাঁর হইতে 
মুক্ত হইয়া স্বীয় পুর্ববপুরুষদিগের সহিত স্ব্গারোহণ করেন । 
হে ভূগুকুলশ্রেন্ঠ! আমি যথাক্রমে আন্তীকোপাখ্যান কীর্তন 
করিল।ম, এক্ষণে আর কি বর্ণন করিব, আজ্ঞা করুন । 

৫ 
হি স্টিল 

৯৪ 
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শৌনক- কহিলেন, হে সুতনন্দন ! তুমি যাহ! বর্ন করিলে, 

'পুমর্ববার তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা কর, আস্তীকের সবিস্তর 
ব্বশ্তান্ত শ্রবণে আমাদিগের মহীয়সী বাসনা জন্বিয়াছে। তুমি 

বাহ! কীর্তন করিতেছ, তাহা! অতি ললিত ও মধুর বোধ হইতেছে; 
আমর। শুনিয়া পরম পরিতোষ পাইতেছি। তুমি পুরাণ কীর্তন 
বিষয়ে আপন পিতার ন্যার পাণ্ডিত্য গ্রকাঁশ করিতেছ। তোমার 

পিতা যেমন অনন্যমনাঃ ও অনন্যকম্মা হইয়। আমাদিগকে সম্পূর্ণ 
রূপে পুরাণ শ্রবণ করাইয়ীছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ 
শাবণ করাও । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে মহাঁভাগ । আমি আপন পিতার 

নিকট আঁস্ভতীকোপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার 

নিকট অবিকল সেইন্ূপ কীর্তন, করিতেছি, শ্রবণ করুন । 

সত্যবুগে কদ্র ও বিনতা লামে দক্ষ প্রজাপতির ছুই স্লক্ষণ! 

পরম সুন্দরী কন্য। ছিলেন । এ ছুই ভগিনীর কশ্যপের সহিত 

বিবাহ হয় । মহাত্রা কশ্যপ সেই ছুই ধর্শাপত্বীর প্রতি প্রসন্ন 

হইয়ব! বর প্রদান করিলেন । তীাহারাও কশ্যপের নিকট স্ব স্ব 
অভিলাঁষান্ুরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া সাঁতিশয় হর্ষ ও পরিতোৰ 

প্রাপ্ত হইলেন। কক্র তুল্যতেজন্বী সহজ্স নাগ পুজ্র প্রার্থন! 

করিলেন । কিন্তু বিনতা এই বর লইলেন যে, আমার ছুইটি 

মাত্র পুজ হউক, কিন্তু তাহারা যেন কদ্রর সহজ্জ পুক্র 

অপেক্ষা বলে, বিক্রমে, ও কলেবরে শ্রেষ্ঠ হয়। কশ্যপ ভাহাঁকে 
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উক্ত অভিলবিত পবিত্র বর প্রদান করিলেন । বিনতা! স্বামীর 

নিকট যথাপ্রার্থিত বর লাভ করিয়! সাঁতিশয় সন্তুষ্ট ও চরিতার্থ 
হইলেন । কদ্রও তুল্যবল সহজ্র পুজ্র লাভ দ্বারা আপনাকে 
কৃতার্থা জ্ঞান করিলেন । মহাতপাঃ কশ্টপ পত্বীদিগকে, তোমরা 

বত্বু পূর্বক গর্ভধারণ করিবে, এই উপদেশ গু্দয়া বন প্রবেশ 
করিলেন । 

বহুকাল অতীত হইলে পর, কক্র অগুসহআ ও বিনতা 
অগুদ্ধয় প্রসব করিলেন। পরিচারিকাঁগণ তীাহাদিগের প্রসৃত 
অণু সমুদায় উপস্বেদসম্পন্ন ভাগ মধ্যে পঞ্চশত বর্ষ স্থাপন 
করিল । তদনন্তর কক্রপ্রসূত অগুসহত্র মধ্য হইতে এক এক 

পুজ নির্গত হইল; কিন্তু বিনতাপ্রসৃত অণ্ড তদবস্থই রহিল । 
পুজার্থিনী দীনা বিনতা, তদ্দর্শনে লজ্জিত! হইয়া, কাঁলবিলম্ 

সহিতে না পারিয়া, স্বপ্রসৃত অগুদ্বয়ের অশ্যততর ভেদন পূর্বক 
দেখিলেন, পুজ্রের শরীরের পুর্ববার্ধমাত্র বথাব€ সংঘটিত হইয়াছে, 
অন্তাদ্ধ কিঞ্চিম্মাত্রও সংঘটিত হয় নাই। তখন সেই পুঞ্ত 
ক্রোধে অন্ধ হইয়। স্বীয় জননীকে এই শাপ দিলেন, মাতঃ ! 

তুমি লোভপরবশ। হইয়া, শরীর সম্পূর্ণ সংঘটিত না হইতেই, 
আমাকে অকালে অগু হইতে বহিষ্কত করিলে ; অতএব তুমি 
যে সপত্বীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্িতা করিতেছ, পঞ্চশত বশুসর তাহার 

দ।সী হইয়া থাঁকিবে। অপর অগুমধ্যে তোমার যে পুজ্র আছে, 
বদি তাহাকেও আমার মত অকালে বহিষ্কত করিয়া অঙহীন 
অথবা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সে তোমার দাসীভাব মোচন 

করিবেক। যদি তুমি পুজ্ের বিশিষ্ট বল বিক্রম বানা কর, 
তবে ধৈর্য অবলম্বন” করিয়! ইহার জন্মকাল প্রতীক্ষা কর; 
ইহার জন্মের আর পাঁচ শত বশসর বিলন্ম আছে। 
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আরুণ, জননীকে এইপ্রকার শাপপ্রদানের পর, অন্তরীক্ষে 
আরোহণ করিয়া! সূর্ধযদেবের রথের সারথি হুইলেন। এই 
নিমিত্ত সর্বব কাল প্রভাত সময়ে অরুণকে দেখিতে পাওয়া 
যায়। সর্পভোজী গরুড়ও যথাকালে জন্মগ্রহণ করিলেন । 
তিনি জাতমাত্র: ক্ষুধার্ত হইয়া, বিধাতৃবিহিত স্বীয় ভোজ্য 

বস্তু আহিরণার্থে বিনতাকে পরিত্যাগ করিয়া নভোমগুলে 

গমন করিলেন । 

চীফ িস্িেশাঙগাঁঁশ্াা 
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উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোঁধন ! এই সময়ে কনর ও বিনত। 

ছুই ভগিনী অবলোকন করিলেন, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব তাহাদের 
সমীপ দেশ দিয়। গমন করিতেছে, দেবগণ হষ্ট চিন্তে তাহার 
সাতিশয় সমাদর করিতেছেন। সেই সর্বেবাত্তম, সর্ববস্থুলক্ষণ- 

সম্পন্ন, শ্রীমান, অজর, অমোঘবল, দিব্য, ৪৮ অমৃতমন্থন 
কালে উৎপন্ন হয়। 

শৌনক কহিলেন, হে সুতনন্দন ! তুমি কহিলে, সেই 
পরম স্ন্দর মহাবীর্ধয অশ্বরাজ অমৃতমন্থন কালে উৎপন্ন হয়; 

অতএব জিজ্ঞাস করিতেছি, বল, দেবতারা কি নিমিত্তে ও 
কোন্ স্থানে অম্বত মন্থন করিয়াছিলেন ? 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, স্থমের নামে এক পরম স্থন্দর ভূধর 

আছে। তাহার ন্বর্ণম় উজ্জ্বল শৃঙ্গদমুহের জ্যোতির সহিত 
তুলনা করিলে প্রদীপ্ত সুষ্যের প্রভাও মলিন বোধ হয়। এ 
কনকীলঙ্কৃত অগ্রমেয় বিচিত্র গিরি দেবগণ ও গন্ধরবগণের 
আবাসভূমি। অধন্মপরায়ণ লৌকেরা তাহার ত্রিসীমায় যাইতে 
পারে না। অতিদ্ুদ্দাস্ত হিংত্র জন্তগণ তদুপরি নিরন্তর 

পরিভ্রমণ করে । রজনীতে নানাবিধ দিবা ওষধি (৫৬) দ্বারা 

আলোকময় হয়। উচ্চতা দ্বারা দেবলোক আবরণ করিয়া 

অবস্থিত আছে। বহুতর তরঙ্গিণী ও তরুমগ্ুলী এ গিরিবরের 
লা পকি বাপাশীপি পল কলা এ শিপ পিপল িশিপি পীশিপি্গ পিস ৪ পক পপ সপ ৯৪ ++ ০০ পপ শিপ শিসশী পালি শি পি ৯ কাপ পপ 

০০০০ 

(৫৬) লতা বিশেষ, রজনীতে তাহার দীপ্তি প্রকাশ পায় 



১১৩ মহাভারত । 

শোভ। সম্পাদন করিতেছে । অশেষবিধ মনোহর বিহঙ্গমগণ 

চারি দিকে অননরত কোলাহল করিতেছে । এ ধরণীধর সামান্য 

লোঁকদিগের মনেরও অগম্য । তপৌনিয়মসম্পন্ন মহাবল দেবগণ 

সেই স্বর্ণময় শৈলের শুভ শুঙ্গে সমারূঢড ও আসীন হইয়া 

অমৃতলাভবিষয়ক মন্ত্রণ। আরম্ভ করিলেন । 

এই ব্ূপে দেবতাঁদিগকে মন্ত্রচিস্তনে সাতিশয় ব্যাস্ক্ত 

দেখিয়া নারাঁয়ণ ব্রহ্গাকে সন্বোধিয়। কহিলেন, দেখ, দেবতারা! 
ও অনস্থরগণ এঁকমত্য অবলম্বন করিয়া সমুদ্র মন্থন ' আর্ত 

করুক, মন্থন করিতে করিতে সমুদ্রগর্ভ হইতে অমৃত উৎপন্ন 

হইবেক।॥। অনস্তর দেবতাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! 

তোমার! সর্বপ্রকার ওষধি (৫৭) ও সর্বপ্রকার রত্ব পাইয়াও 

উদ্ধি মন্থনে বিরত হইবে না, উত্তরোত্তর মন্থন করিতে করিতে 

তোমাদিগের অমৃত লাভ হুইবেক। 
1১৩৫ পপ ০০ পিউ শপ পপ এ? পিসি পি কস পাপ সস পাপা পপ ০০৭ পালা পির পপি শা পপাপ্পীশিতিশিশা শাশীীশীশি পি শিপপাশীপিপিসাশা শপ লাশ পিশাদিতপা 

(৫৭) ফল পরু হইলেই যাহার! শুক্ষ হইয়। যায়! 
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০.2 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবতারা অম্ৃতমন্থনের আদেশ পাইয়া 

মন্দর গিরিকে মন্থানদশড করিবার নিশ্চয় করিলেন। কিন্তু 
সেই উত্তজশৃঙ্গসমূহস্থশোভিত, বন্ছললতাঁজালসংকীর্ণ, বন্ুবিধ- 
বিহগম শুলকোলাহলসন্কুল, অনেকব্যালকুলসমাকুল, অপ্দরঃকিন্নর 

অমরগণসেবিত, একাদশসহক্র যোজন উন্নত ও তশুপরিমাণে 
ভূগর্ভে অবস্থিত গিরিরাঁজের উদ্ধরণে অসমর্থ হইয়া, তাহার! ব্রন্গা! 
ও নারায়ণের নিকটে আসিয়। বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন, 

আপনার আমাদিগের হিতার্থে কোনও সুপার নির্ধারণ ও 

মন্দরের উদ্ধরণে যত্ব করুন৷ | 
অপ্রমেয়স্বূপ নারায়ণ ও ব্রহ্মা তীাহাদিগের প্রীর্থনাঁয় 

সম্মত হইয়া ভূুজগরাঁজ অনন্তদেবকে মন্দরোদ্ধরণের আদেশ 

প্রদান করিলেন। মহাঁবল মহাবীধ্য অনন্তদেব তাহাদিগের 

নিদেশানুসারে সমস্ত বন ও বনচরগণ সহিত সেই পর্বতরাজের 

উদ্ধরণ করিলেন। তদনন্তর দেবগণ অনন্তদেব সমভিব্যাহারে 

অর্ণবতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং অর্ণবকে সন্বোধিয়! কহিলেন, 

আমরা অম্বতলাভার্ে তোমার জল মন্থন করিব । সমুদ্র 

কহিলেন, মন্দরপরিভ্রমণ দ্বারা আমাকে বিস্তর র্লেশ সহ্য 

করিতে হুইবেক, অতএব আমিও যেন লাভের অংশভাগী হই। 

অনন্তর সমুদায় দেবতা ও অস্থর মণ্ডলী কুন্মরাঁজের নিকট 
প্রার্থনা করিলেন, তুমি এই গিরির অধিন্ভীন হও । কুম্মরাঁজ 
তথাস্তব বলিয়। মন্দরগিরির অধিষ্ঠানার্থে আপন পৃষ্ঠ পাঁতিয়! 
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দিলেন । দ্রেররাঁজ ততপৃষ্ঠে অরধিতঠিত শৈলরাজকে বন্ত্রসহকাবে 
চালিত করিলেন । 

এই রূপে অমরগণ মন্দরকে মস্থানদণ্ড ও বাস্থুকিকে মন্থনরজ্জু 
করিয়। অহৃতলাভাভিলাষে সলিলনিধি সমুদ্রের মন্থন আরম্ত 
করিলেন । মহাবল দানবান্থরদল রজ্জু স্থানীয় নাগরাঁজের মুখদেশ 
ও.দেবগণ তাহার পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন । ভগবান্ অনস্তদেব 
নারায়ণের অপর মুক্তি, এই নিমিত্ত তিনি তীহার দুবিবষহ বিষের 
প্রভাব সংবরণ করিয়। দ্িলেন। দেবতারা মন্থনার্থে নাগরাজ 

বাস্থকিকে বল পুর্ববক আকর্ষণ করাতে, তাহার মুখ হইতে 
বারংবার ধূম ও অগ্নিশিখ। সহিত অতি প্রভূত শ্বাসবায়ু নিঃস্যত 
হইতে লাগিল। এঁ সমস্ত শ্বাসবায়ু সমবেত হইয়! বিছ্যণ্ড সহিত 
মেঘসমুহক্ধপে পরিণত হইল এবং শ্রাস্ত ও সন্তপ্ত দেবদানব- 
দিগের উপর বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। আর সেই 

শৈলের শিখরদেশ হইতে সমন্ততঃ পুম্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । 
এই রূপে মন্দরগিরি দ্বার! সুরাস্থরগণ কর্তৃক মধ্যমান সমুদ্র 

হইতে মেঘরবানুকারী বিশীল শব্দ হইতে লাগিল । নানাবিধ 

শত শত জলচরগণ মন্দরগিরির মর্দনে নিম্পিষ্ট হইয়া পঞ্চস্ব 
প্রাপ্ত হইল । পাতালতলবাসী অন্যান্য বহুবিধ জলীয় প্রাণিগণ 

মন্দরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। গিরিরাজ অনবরত ভ্রাম্যমাণ 
হওয়াতে, তদীয় শিখরদেশস্থিত অতি প্রকাণ্ড মহীরুহ সকল 

পরস্পর সংঘ্ৃষ্ট হইয়া পতগগণ সহিত নিপতিত হইতে লাগিল। 
যেমন নীলবর্ণ জলধর সৌদামিনীমণ্ডল দ্বারা সমাবুত হয়, 
তজ্রপ মন্দর সেই সমস্ত ভূরুহের পরস্পর সংঘর্ষণসন্ভৃত অতি 
প্রভূত হুতাশনের শিখা সমূহ দ্বারা সমাবৃত হইল । ঁ  হুতাঁশন 
ক্রমশঃ প্রবল হইয়া অরণ্যবিনির্গত কুপ্তর ও কেশরী সকল 
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দি দগ্ধ করিল। তদ্বাযতীত অন্যান্ত নানা বনচর এঁ হুতাঁশনের 

আহৃতি হইল । হুতাঁশন এই রূপে ইতস্ততঃ দাহ আরম্ভ 

করাতে, দেবরাজ ইন্দ্র মেঘসম্ভৃত সলিলসেক দ্বারা তাহার 
শান্তি সম্পাদন করিলেন । 

তদনস্তর মহীদ্রমগণের নির্যাস ও অশেষবিধ ওষধিরস 

সাগরসলিলে গলিয়। পড়িতে লাগিল। সেই সমস্ত অয্ৃতগুণ" 

সম্পন্ন রসের ও কাঞ্চননিঅবের প্রভাবে স্থুরগণ অমরত্ব প্রাপ্ত 
হইলেন । অর্ণববারি উক্তবিধ রস, কাঞ্চননিআ্রব ও অন্যান্ত 

বহুবিধ উৎকৃষ্ট রসে মিশ্রিত হইয়া ক্ষীরবূপে* ধার হইল। 
সেই ক্ষীর হইতে ঘ্বত উৎপন্ন হইল । 

অনস্তর দেবতার! পদ্মাসনে আসীন বরদ ব্রক্ষার নিকটে 

আসিয়। নিবেদন করিলেন, ভগবন্! দেবাদিদ্বেব নারায়ণ ব্যতি- 
রেকে আমরা সমুদায় দেব দানব একান্ত ক্রাস্ত হইয়াছি। 
কে।ন্ কালে মন্থন আরম্ভ করা গিয়াছে, এখন পর্য্যস্তও অম্বত 

উদ্ভৃত হয় নাই। তখন ব্রজ্া নারায়ণকে কহিলেন, তুমি 
ইহাদিগের বলাধান কর; তোম। ব্যতিরেকে এ বিষয়ে আর 

গতি নাই। নারায়ণ কহিলেন, যাহারা এই ব্যাপারে নিযুক্ত 
আছে, তাহাদিগের সকলকেই আঁমি বল প্রদান করিতেছি । 

সকলে মিলিত হইয়া মন্দর পরিভরঞ্শণ দ্বারা সরিশ্পতিকে 

আলোড়িত করুক । 

সমুদয় দেব ও দানব নারায়ণের বচন শ্রবণ মাত্র বল 

প্রাপ্ত ও একবাক্য হইয়া পুনর্ববার প্রবল রূপে জলধিমন্থন 
আরম্ভ করিলেন। তদনস্তর মথ্যমান অস্ভে'ধির গর্ভ হইতে 
শীতলমযুখসম্পন্ন সৌম্য ও প্রসন্নমুত্তি চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন। 
শ্বেতসরোজসমাসীনা লক্গ্বী, স্থরাদেবী, ও শ্েতবণণ অশ্বরত্ু 

৯৫ 
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উচ্চৈঃশ্রবাঃ ঘ্বৃত হইতে আবিভূর্ত হইলেন । তণপরে কৌ্ত্রভ- 
নামা শ্রীমান্ মহোজ্জ্বল দিব্য মণি দ্বৃত হইতে সমুদ্ভুত হইয়। 
নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমীন হইল । লক্ষ্মী, সুরা, শশধর, ও 

মনোজব অশ্বরাজ আদিত্যপথানুসারী হইয়া দেবপন্গে গমন 

করিলেন। অনন্তর মুক্তিমান্ ধন্বন্তরিদেব অস্থৃতপূর্ণ শ্বেত কমগুলু 

হস্তে করিয়া আবির্ভীত হইলেন। এই পরমাস্ভুত ব্যাপার 
অবলোকন করিয়। দীনবগণ, এই অম্বত আমার আমার বলিয়া, 
কোলাহল ক্রিতে লাগিল । তদনস্তর ধবলকান্তি, দশনচতুষ্টয়- 
সম্পন্ন, মহাঁক।ফ এরাবতনাম! মাঁতঙ্গরাজ উৎপন্ন হইল । বজ্ধারী 
দেবরাজ এ'গজরাঁজ অধিকার করিলেন । 

দেবাস্তরগণ ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সাতিশয় মন্থন 

করাতে, কাঁলকূট, উৎপন্ন হুইয়। ধুমবহুল প্রজ্বলিত অনলের 

স্যাঁয় সহসা জগন্মগুল আকুল করিল । এ অতি বিষম বিষের 
গন্ধ আত্রাণ করিয়। ভ্রেলোক্য বিচেতন ও মুচ্ছিত হইল ! ব্রহ্মা 
তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া অনুরোধ করাতে, ভগবান্ 

মন্ত্রমুর্তি মহেশ্বর ,লোকরক্ষার্থে তত্ক্ষণা তাহা পান করিয়া 
কন্টদেশে ধারণ করিলেন । তদবধি তিনি ত্রিলোকে নীলকণ্ট 
নামে বিখ্যাত হইলেন । ্ 

দ্বানবেরা এই অগ্ুত ঘটন। দর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া 
মৃত ও লক্গবী লাভার্থে ঘোরতর বিরোধ উপস্ফিত করিল । 
তখন নারায়ণ, মোহিনী মায়! অবলম্বন করিয়া স্ত্রীরপ পরিপগ্রহ 

পুর্ববক, দ্ানবদলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মুড়ুমতি দৈত্য 

দানবগণ তাহার পরমা্ভূত ূপলাবণ্য অবলোকনে মোহিত ও 
তদগ্ধতচিত্ত হইয়া তাহাকে অস্থত প্রদান করিল । 

জটিল পিপিপি 8 ০০ শরসপশগলা শপথ 
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উগ্নশ্রবাঃ কহিলেন, তদনস্তর সমুদয় দৈত্য দানব এঁকমত্য 
অবলম্বন পূর্বক নানাবিধ অস্ত্র শন্ত্র হস্তে লইয়া! দেবতাদিগকে, 
আক্রমণ করিল । মহাঁবীধ্য ভগবান্ বিঝুঃ, নরদেব সমভিব্যাহারে 
দানবেন্দ্রদিগের নিকট হইতে অম্বৃত হরণ করিলেন । দেবগণ 

বিষুঃর নিকট হইতে অমৃত প্রাপ্ত হইয়! জুষ্ট চিত্তে পান 

করিতে বসিলেন। দেবতারা অম্বত পান আর্ত করিলে, রান 

নামে এক ধূর্ত দানব অবসর বুঝিয়া দেবরূপ পরিগ্রহ পুর্ববক 

এ সমভিব্যাহারে অস্ত পান করিল । অস্ত দানবের ক্টদেশ 

মাত্র গমন করিয়াছে, এমন সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতা দিগের 
হিতার্ধে এ গুঢ় ব্যাপার ব্যক্ত করিয়। দিলেন । ভগবান্ চক্রপাঁণি 
সুদর্শন চক্র দ্বারা দানবের শিরশ্ছেদন করিলেন । বাহুর শৈল- 

শৃঙ্গদম চক্রচ্ছিন্ন প্রকাণ্ড মস্তক তওক্ষণাঁৎ নভোমগ্ডলে আরোহণ 

করিয়া অতি ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল । অবশেষে তাহার 

কবন্ধ, সবন, জপর্ববত, সদ্বীপ, মহীমগ্ডল কম্পিত করিয়া, ভূতলে 
পতিত হুইল । তদবধি চন্দ্র ও সুধ্যের সহিত রাহুমুখের 
চিরস্তন বৈরনির্ববন্ধ হইল। এই নিমিত্তই এ মুখ অগ্তাঁপি 
তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে গ্রাস করিয়। থাকে 1 ভগবান নারায়ণ 

নিরুপম নারীরূপ পরিহার করিয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণ পুর্ববক 
দানবদল আক্রমণ করিলেন । 

তদনস্তর লবণীর্ণবতীরে দেবদানবদলের ঘোরতর সমর আরক্ত 

হইল । সহশ্র সহজ তীক্ষাগ্র প্রা তোমর প্রসভৃতি বিবিধ শক্ত 
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সমন্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। অস্কুরগণ খড়গ্ন চক্র শক্তি 

গদ! প্রভৃতি শন্দ্াঘধাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়! শোণিত বমন করিতে 

করিতে ভূতলশায়ী হইল । তাহাদিগের তপ্তকাঞ্চনশোভিত মস্তক 
সকল অতি দারুণ পট্রিশপ্রহারে কলেবর হইতে পৃথগ্ভূত হইয়া 
অনবরত, ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল । সমরনিহত  মহান্থরগণ 

ক্লুধিরলিপগ্তকলেবর হইয়। ধাতুরাগরঞ্রিত গিরিশিখরের ন্যায় 

ভূশব্যায় শয়ন করিল। পরস্পর শস্ত্র প্রহার দ্বার রণক্ষেত্র 
হাহা রব উত্থিত হইল। দূর হইতে লৌহময় তীক্ষ পরিঘের 
আঘাত ও সন্নিকর্ষে মুষ্টি প্রহার ইত্যাদি প্রকারে রণপ্রবৃত্ত 
দেবদানবদলের কোলাহল নভোমগুল ব্যাণ্ড করিল । চারি 

দিকে 'কেবল ছিন্দি, ভিদ্ষি, ঘতয়, পাতয় ইত্যাদি ঘোরতর শব্দ 

শত হইতে লাগিল । 

এই ব্ূপে মহাঁভয়দায়ী তুমুল সংশ্রীম আরম্ভ হইলে, নর 
ও নারায়ণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ভগবান নারায়ণ, 
ন্রদেবের দিব্য ধনু অবলোকন করিয়া, দানবকুলবিলয়কারী 

স্বীয় চক্র স্মরণ কৃরিলেন। (সেই অরাতিনিপাতন, সূর্ধ্যসমপ্রভ, 
অপ্রতিহতপ্রভ।ব, ভীষণমুগ্তি সুদর্শন চক্র স্মতমাত্র অস্তুরীক্ষ 

হইতে অবতীর্ণ হইল । করিকরদীর্ঘবাছ ভগবান্, প্রর্জীলিত- 
হুতাঁশনসম, পরপুরবিদারণ, মহাপ্রভ, চক্র বিপক্ষদলে প্রক্ষেপ 

করিলেন । ভগবতশ্রেরিত চক্র মহাবেগে গমন করিয়া সহত্র 

সহজ দৈত্য দানব সংহার করিল ; কোনও স্থলে অতি প্রদীপ্ড 
দহনের ন্যায় প্রর্ঘলিত হইয়া অন্রদল নিপাত করিল ; কোনও 

স্থলে ভূতলে ও নভোমগুলে বিচরণ পূর্বক পিশাচের ম্যায় 
তাহাদের শোণিত পান করিতে লাগিল । 

নবজলপরকলেবর যহাবল পরাক্রাস্তি অস্থরেরাও গিরি নিক্ষেপ 
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দ্বার দেবদল দলন করিতে আরম্ভ করিল । তখন আকাশমণ্ডল 

হইতে অতি প্রকাণ্ড ভয়ানক ভূধর সকল পরস্পরাভিঘাত পূর্বক 
বহুবিধ জলধরের ন্যায় সমস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল । এইরূপ 
অবিরত অদ্রিপাঁতে অভিহতা৷ হইয়া সদ্বীপা সকাননা পৃথিবী 
বিচলিতা হইল । তখন নরদেব স্বর্ণমুখ শিলীমুখ (৫৮) সমুহ 
দ্বারা অস্থরবিক্ষিপ্ত গিরিসমুহের শিখর বিদারণ পুর্ববক গগন্ম- 

মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। মহাঁবল পরাক্রান্ত ছুর্দান্ত অস্থরদল 
ভগ্নবল হইয়া ও নভোমশুলে প্রজ্মলিতহুতাশনসম, সুদর্শনচক্রকে 

পরিকুপিত অবলোকন করিয়। ভয়ে ভূমধ্যে *ও নীরা বগর্ডে 

প্রবেশ করিল । 

দেবতারা এই রূপে জয় প্রাপ্ত হইয়। রি রান উর 

পূর্বক মন্দর গিরিকে পুর্ব স্থানে স্থাপিত করিলেন । জলধরেরাও 
গগনমগ্ল ও স্বর্গলোক নিনাদিত করিয়া! য্থাগত প্রতিগমন 

করিল । তদনস্তর দেবতারা আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া সেই 
অম্বৃতভাগ্ু স্থরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট নিহিত করিলেন । 

০০ | পদ পপি ৩৩ ০৯ ৯ টাটা পর পপ ্ট 

(৫৮) বাণ। 
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উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে খষিপ্রবর ! যে অস্থত মম্থনে শ্রীমান্ 

অতুলবিক্রম অশ্বরাজ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার সমুদায় বৃত্তান্ত 
বর্ণন করিলাম । কন্র সেই অশ্বরত্ব অবলোকন করিয়া বিনতাকে 

কহিলেন, বিনতে ! শীত্র বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবার কিরূপ বর্ণ। 
বিনতা কহিলেন, এ অশ্বরাজ শ্বেতবর্ণ, তুমি কি বল, আইস এ 

বিষয়ে পণ করা যাউক। ক্র কহিলেন, হে চাকরুহাসিনি ! 

আমি বোধ করি, এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ ; আইস, এ বিষয়ে 
এই পণ কর! যাউক, যে হারিবেক, সে দাসী হইবেক। তাহারা 

এই বূপে দাসীবৃত্তিস্বীকাররূপ প্রতিজ্ভীয় আরূঢ় হইয়া, কল্য 

অশ্ব দেখিব, এই স্থির করিয়। স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন । 
কত্রু গৃহে গিয়া কৌটিল্য করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় পুক্র- 

সহজ্কে আহ্বান, করিয়া কহিলেন, কভ্জলতুল্য রূপ ধারণ 
করিয়া ত্বরায় এ তুরঙ্গ শরীরে প্রবেশ কর; যেন আমাকে 

দাসী হইতে না হয়। যে সকল ভুজঙগ ত [হার আজ্ঞ| প্রতি- 

পালনে পরাজ্মুখ হইল, তিনি তাহাদিগকে এই শাপ দিলেন, 
পাওুকুলোস্তব ধীমান রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে অগ্নি তোমা- 
দিগকে দগ্ধ করিবেন। সর্বলোৌকপিতামহ ব্রক্গা কত্রদত্ত নিষ্ঠুর 
শাপ স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন, এবং সর্পগণের সংখ্যা অধিক 

দেখিয়া, এঁ শাপ প্রজাগণের হিতকর ভাবিয়া, দেবগণ সহিত 
হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; আর কহিলেন, কজ্ স্বীয় 

সম্ভানদিগকে যে একপ শাঁপ দিয়াছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের 
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বিষয়; এই দকল মহাবল সর্পের বিষ অতি তীক্ষ ও বীর্যবৎ । 

ইহারা স্বভাবতঃ হিংসারত ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর নিয়ত 

অহিতকারী । অতএব কদ্র উচিত বিবেচনা করিয়াছেন । তাহারা 

যেমন ক্রুর, দৈব তেমনই তাহাদিগের উপর পাণান্ত দণ্ড পাঁত 
করিয়াছেন। 

ব্রন্মা দেবতাদিগকে এইরূপ সম্ভাষণ ও কন্রর সমুচিন্ত 
প্রশংসা করিয়া কশ্টাপকে স্বসমীপে আহ্বান পূর্ববক কহিলেন, 
হে পুণ্যাত্সন! যে সকল তীক্ষবিষ মহাঁফণ দন্দশ্ুক €৫৯) সর্প 

মার ওরদে জন্মিয়াছে, জননী তাহাদিগকে" শাপ দিয়াছেন । 

বস! তদ্বিষয়ে কোনও ক্রমেই তোমার মন্য্য কর! বিধেয় 

নহে । বজ্ঞে সর্পকুলসংহার পুর্ববাবধি নিদ্দিষট আছে । বিধাতা, 
মহাত্সা! কশ্যপ প্রজাপতিকে এই রূপে প্রসন্ন করিয়া, তাহাকে 
বিষহরী বিদ্যা প্রদান করিলেন । 
গ্রাস তর পরপ্্পপ-ও্্ পা-পাক্াাান 

(৫৯) সদা দংশনে উদ্যত । 

সাপ সি ৭ স্প্রে পপপ 
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স্কাইপ 

উগ্নশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্র ও বিনতা পরস্পর দাস্য পণ করিয়া 

কমর্ষ গ্রস্ত ও রোষপরবশ হইয়াঁছিলেন । এক্ষণে, রজনী প্রভাত 
ও দিবাকর উদ্দিত হইবামাত্র, অনতিদুরবর্তী তুরগরাজ উচ্চৈঃ- 
শ্রবার দর্শনার্থ প্রস্থান করিলেন । কিয়দ্দুর গমন করিয়া তাহারা 

জলধি অবলোকন করিলেন ; জলধি অপ্রমেয়, অচিস্তনীয়, 

সর্ববভূতভয়ঙ্কর জলচরসমূুহে সতত সমাকীর্ণণ সমস্ত রত্তবের 
অদ্বিতীয় আকর, জলাধিপতি বরুণ দেবতার আলয়, নাগগণের 

আবাসম্ছান, অস্থরগ্বীণের পরম মিত্র, স্থলচর প্রাণিসমূহের পক্ষে 
অতি ভয়ানক, অম্বতের একমাত্র উৎ্পত্তিস্থান, পাঞ্চজন্য শঙ্খের 

প্রভবভূমি, তাহার গর্ভে প্রবল বাঁড়বানল সর্ববকাল অবস্থিত 
করিতেছে, প্রধং জলঢচরগণ অনবরত ঘোরতর শক করিতেছে, 
তদীর় কলেবর প্রবল পবনবেগে নিরস্তর পরিচালিত হইতেছে, 

স্থতরাং অবিচ্ছেদে পর্ববতাঁকার তরঙ্গ ' উঠিতেছে, এবং তদ্দর্শনে 
বোধ হয় যেন তিনি তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য 
করিতেছেন, চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, 

অপ্রমেয়প্রভাব ভগবান গোবিন্দ বরাহমুত্তি পরিগ্রহ করিয়া 

অন্তঙ্জলে প্রবেশ পুর্ববক তাহাকে আলোড়িত ও আবিল 

করিয়াছিলেন, ব্রতপরায়ণ ব্র্গঘষি অত্রি শত শত বশুসরেও 

তাহার তল স্পর্শ করিতে পারেন নাই, অপ্রমিততেজাঃ ভগবান্ 

পল্মনাভ প্রলয়কাঁলে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া তাহার তরঙ্গ- 
শধ্যায় শয়ন করিয়া! থাকেন, মৈনাক ভূধর দেবরাজের বজপাত 
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ভয়ে কাতর হইয়। শরণাগত হইলে তিনি তাহাকে অভয় 

প্রদান করিয়াছিলেন, অস্করদল ঘোর যুদ্ধে পরাঁজিত হইয়া 

তাহার আশ্রয়ে আসিয়া পরিত্রাণ পায়, এবং সহজ সহজ 

মহানদী প্রতিদ্বন্দ্িনী অভিসারিকাদিগের ন্যায় সতত তাহাতে 

সমাবেশ করিজেছে । 



দ্বাবিংশ অধ্যায়__আস্তীকপর্। 

০ পাপেট পুচ পতি) (রাগী. ০০ 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাঁগগণ মাতৃশাপশ্রবণানন্তর বিবেচনা করিল, 

আমাদিগের জননীর অন্তঃকরণে স্পেহ নাই ; স্থতরাং ভীহার 
মনোরথ সম্পন্ন না হইলে কুপিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ 
করিবেন । কিন্তু তাহার অভীষ্ট . সম্পাদন করিতে পাঁরিলে 
প্রসন্ন হইয়া! আইমাদ্িগের শাপ মোচন করিতে পারেন । 

অতএব তাহার আঁভজ্ঞা প্রতিপালন কর! কর্তব্য । চল, সকলে 

মিলিয়া উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করি। এই সংকল্প করিয়। 
তাহারা এঁ অশ্থের পুচ্ছকেশরূপে পরিণত হইল । এমন সময়ে 

দক্ষতনয়। ক্র ও বিনতা৷ আকাশপথে, প্রচণ্ড বায়ুবেগে বিচলিত, 

ঘোরতরনিনাদসম্কুল, তিমিঙ্গিলমকরসমূহলমাবীশ, বহুবিধভয়ঙ্কর- 
জন্ঘসহজঅপরিবৃত, অতিভীষণমুন্তি, সমস্তনদীনায়ক, সকলরত্বীকর, 

অম্বতাধার, বরুণদেরুভব্ন, নাঁগগণালয়, বাড়বানলাশ্রয়, ভয়ঙ্কর- 

প্রাণিসমুহনিবাস, অস্থরগণবাসভূমি, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক 

নদীগণ কর্তৃক নিরন্তর পরিপুর্যমাণ, অতি ছুদ্ধর্ষ, অতলস্পর্শ, 

অক্ষোভ্য, অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অতিমনোহর, পবিত্রজল, জলধি 

অবলোকন করিতে করিতে গ্রীত মনে তদীয় অপর পারে 

উপনীত হইলেন । 
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উগ্ঠশ্রবাঃ কহিলেন, কক্র ও বিনত। সমুদ্র অতিক্রম করিয়া 

অনতিবিলম্বে অশ্বসমীপে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন, অশ্ব শশাঙ্বে- 

কিরণের ন্যায় শুত্রাকার, কেবল পুচ্ছদেশের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ। 
বিনতা তদ্দর্শনে বিষাদসাগুরে মগ্ন হইলেন, কৃদ্র জয়লাভে 

প্রফুল্ল! হইয়। তাহাকে দাসীকন্মে নিযোজিতা 'করিলেন। বিনতাও 

পণেতে পরাজিত। হইয়াছেন, স্ৃতরাং ছুঃসহ হঃখদাবদহনে দগ্ধ 
হইয়। দাসীভাব অবলম্বন করিলেন । 

এই সময়ে গরুড়ও, সময় উপস্থিত হওয়াতে, মাতৃসাহাষ্য- 
নিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং অণু বিদারণ পূর্বক জন্মগ্রহণ করিলেন । 
মহাবল, মহাকায়, প্রলয়কালীন অনলভুল্য ছুনিরীক্ষ্য, বিছ্যৎসম 

সমুজ্জ্বলনেত্র, কামরূপ, কামবীর্ধয, কামগম ৬০) বিহজমরাজ, 

অতিপ্রদীপ্ত হুতাঁশন রাশির ম্যায় আভাস্মমান হইয়া নভো- 

মগডুলে আরোহণ ও ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ পুর্ববক, সহস। 

অতিপ্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিলেন । তদ্দর্শনে দেবতারা 

ব্যাকুল হইয়। বিশ্বরূুগী আসনোপবিষ্ট অগ্লিদেবতার শরণাগত 

হইলেন এবং প্রণিপাত করিয়া অতি বিনয়ে নিবেদন করিলেন, 

হে অগ্নে! আর শরীর বৃদ্ধি করিও না, ভূমি কি আমাদিগকে 

দগ্ধ করিবার মানস করিয়াছ & এ দেখ, তোমার প্রদীপ্ত 

রাশি সর্ববতঃ প্রস্থত হইতেছে । অগ্নি কহিলেন, হে দেবগণ ! 
আপ ১০ পিক আপিল শপে শি পপির পাজি সপ ৯ পা লা পপ আজ সা আউলা | এপস লাপলপা ত 0 পপ সা কি আগ রী টন ০০৮০৮৯এ হি 

(৬০) ইচ্ছা অনুসারে শীপ্র ও সর্ধত্র গমনক্ষম। 

০০ 
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তোমরা যাহ! বোধ করিতেছ, বাস্তবিক তাহ! নহে; আমার 

তুল্য তেজন্বী বলবান্ বিনতানন্দন গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া 
কলেবর বুদ্ধি করিতেছেন ; দেই তেজোরাশি দর্শনে তোমরা 

মোহাবিষ্ট হইর়াছ। এই সর্পকুলসংহারকারী মহাবল কশ্থাপসূনু 
সদা তোমাদিগের হিতৈষী ও দৈত্য রাক্ষস প্রভৃতির অহিত- 
কারী হইবেন । অতএব তোমাদের ভয়ের বিষয় নাই ; তথাপি 

আইস, সকলে মিলিয়। গরুড়ের নিকটে যাই) 
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেবতাগণ, খধষিগণ সমভিব্যাহারে 

গরুড়সমীপে গমম "পুর্ববক, তদীয় স্ততিবাদ আরম্ভ করিলেন, হে 

মহাঁভাগ পতগেশ্বর ! তুমি খধি, তুমি দেব, তুমি প্রভূ, তুমি 
সূর্যা, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, 
তুমি জগণৎপতি, তুমি স্থুখ, তুমি পদ্মযোনি, তুমি অগ্নি, তুমি 

পবন, তুমি ধাতা ও বিধাতা, তুমি স্থরশ্রেষ্ঠ বিষ, তুমি মহান্, 
ভুমি সর্ববকাল সর্বব্যাপী, তুমি অম্বত, তুমি মহণ্ড বশঃ, তুমি 

প্রভা, তুমি অভিপ্রেত, তুমি আমাদিগের পরম রক্ষাস্থান, তুমি 
ম্হাবল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সম্দ্ধিশীলী, তুমি 

দুঃসহ, হে মহাকীর্তর্ে গরুড় ! ভবিষ্যত ও বর্তমান সকল তোমা 

হইতে নিঃস্যত হইয়াছে, তুমি সর্বেবাভ্তম, তুমি চরাচরমুণ্তি, তুমি 
স্বীয় কিরণমণ্ডল দ্বার! দিবাকরের হ্যায় অবভাসমান হইতেছ, 

তুমি স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা সুর্যের প্রভামণ্ডল ন্যক্কৃত করিতে, 
তূমি অন্তক, তুমি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থস্বরূপ, হে হুতাঁশন- 
প্রভ! তুমি পরিকুপিত দিবাকরের ন্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ 
করিতেছ, তুমি লোকসংহারে উদ্ভত প্রলয়কালীন অনলের হ্যায় 

ভয়ঙ্কর রূপে উত্থিত হইয়ীছ । আমরা মহাবল, মহাতেজাঃ, 

অগ্িসমপ্রভ, বিছ্যুৎ্সমানকান্তি, তিমিরনিবারক, নভোমগুল- 
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মধ্যবর্তী, পরাবরস্বরূপ, বরদ, ছুদ্ধর্ষবিক্রম, বিহঙ্গমরাজ গরুড়ের 
শরণ লইলাম। হে জগন্নাথ! তোমার তণগ্তস্থবর্ণসমানকান্তি 
তেজোরাশি দ্বার। জগন্মগুল সন্তপ্ত হইয়াছে; অতএব তুমি 
মহাত্া দেবতাদিগকে রক্ষা কর; দেবতারা ভয়ে অভিভূত 

হইয়া আকাশপথে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন । হে বিহগবর ! 
তুমি দয়ালু মহাত্মা কশ্যপ খষির সন্তান, রোধ পরিহার কর, 
জগণকে দয়া কর, শাস্তি অবলম্বন কর, আমাঁদিগের রক্ষা 

কর। তোমার মহাবজ্সদৃশু ভয়ঙ্কর রবে দিজ্মগুল, নভঃস্ছল, 

স্বর্গলোক, ভূলোক, ও আমাঁদিগের হৃদয়. নিরন্তর কম্পিত 

হইতেছে । অতএব তুমি অনলতুল্য কলেবর নংহার কর। 
তোমার কুপিতকৃতান্ততুল্য আকার দর্শনে আমাদের মন একান্ত 

অস্থির হইয়াছে । হে ভগবন্ পতগপতে ! আমরা প্রীর্ঘন। 
করিতেছি, প্রসন্ন, শুভপ্রদ, ও স্খাবহ হও । গরুড় দেবতাঁদিগের 

ও দেবধবিগণের এইরূপ স্ততিবাদ শ্রবণ করিয়া আত্মতেজঃ 
হার করিলেন। | 

০৯১ 
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গরুড় দেবতাদিগের এইরূপ স্ততি ও প্রার্থনা শুনিয়। এবং 

আপন কলেবর অবলোকন করিয়া তৎগরতিসংহাঁর করিতে 

আরম্ভ করিলেন এবং কহিলেন, আমার দেহ দর্শনে সকল 

প্রাণীকে আর ভীত হইতে হইবেক না। সকলেই ভয়ানক 

আকার দেখিয়া ভীত হইয়াছে ৮ অতএব আমি আত্মতেজঃ 
হার করিতেছি । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কামগম কামবীষ্য 

বিহঙ্গম, অক্ণকে আত্মপৃন্টে আরোহণ করাইয়া, পিত্রীলয় 
হইতে' মহাণবের অপরপারবর্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে 

উপস্থিত হইলেন, এবং এঁ সময়ে সূর্য্য স্বীয় উগ্র তেজঃ দ্বার! 
ত্রিলোক দগ্ধ করিবার উদ্যম করাতে, মহাছ্যতি অরুণকে পুর্ব 

দিকে স্থাপিত করিলেন। 

রুরু কহিলেন, ভগবান্ সুধ্য কি নিমিন্ত সমস্ত ভুবন দগ্ধ 
করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন, আর দেবতারাই বা ভীহার কি 

অপকার করিয়াছিলেন ষে, তিনি এত কুপিত হইলেন £ প্রমতি তি 

কহিলেন, বে সময় চন্দ্র ও সূর্য্য, রাহুকে ছন্মবেশে অস্থত পান 
করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া দেন, তদবধি 

তাহাদের উভয়ের সহিত রানুর বৈরানুবন্ধ হয়। পরে এ ছুষ্ট 
গ্রহ সুষ্যকে গ্রাসবন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলে, তিনি এই 
ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন যে, আমি দেবতাদিগের মঙ্গল চেষ্টা 
করিয়। বাহুর কোপে পতিত হইলাম, এবং ত্সিবহ্ধন আমিই 

একাকী নান! অনর্থকর পাপ ভোগ করিতেছি; বিপৎ্কাঁলে 

তোন বাক্তিকেই সহায়ত। করিতে দেখিতে পাই না; যু 
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কালে রানু আমাকে গ্রাস করে, দেবতার! দেখিয়া অনায়াসে 

সহা করিয়। থাকে; অতএব নিঃসন্দেহ আমি সকল লোক 

হার করিব। 

সূর্যাদেব এই মানস করিয়া অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইলেন, 
এবং লৌকবিনাঁশনমাঁনসে স্বীয় তেজঃ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । 

মহধিগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া! দেবতাদিগের নিকটে" 
গিয়া নিবেদন করিলেন, অগ্ভ অদ্ধরাত্র সময়ে সর্বলোকভয় প্র 
মহান্ দাহ আরম্ত হইবেক ; তাহাতে ভ্রলোক্যবিনাশে সম্ভাবুন। । 
তখন দেবতারা খষিগণ সমভিবাহারে সর্ববলোক্পিতামহ ব্রহ্মার 

নিকট উপস্থিত হইয়। নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অস্ভ কোথা 
হইতে মহণু দাহভয় উপস্থিত হইল ? সূর্য্য লক্ষিত হইতেছে 
না, এক্ষণে রজনী উপস্থিত; জানি না, সূর্য্য উদয় হইলে কি 
দশা ঘটিবেক। 

পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ! আমাদের সুর্য লোক- 
হারে উদ্ভত হইয়াছেন; অগ্ভক উদিত হইলেই ভ্রিলোক 

ভন্মরাশি করিবেন। কিন্তু পুর্বেবেই ইহার গ্রতিবিধান করিয়! 

রাখিয়াছি। কশ্টপের অরুণ নামে মহাকায় মহাতেজাঃ এক 

পুজ জন্মিয়াছে, সে সূর্ধ্যসন্মুখে অবস্থিতি করিবেক, তাহার 

সারথি হইবেক, এবং তদদীয় তেজঃ সংহার করিবেক । গ্রমতি 

কহিলেন, তদনন্তর অরুণ ব্রহ্মার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্যা- 

নুষ্ঠানে সম্মত হইলেন, এবং সূর্য্য উদ্দিত হইবামাত্র তাহাকে 
আচ্ছদন করিয়া তাহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন । সুষ্ধ্য ষে 
কারণে কুপিত হইয়াছিলেন, এবং অরুণ যে ব্ধূপে তাহার 

সারখি হইলেন, সে সমুদায় কীর্তন করিলাম । 
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উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তণ্পরে মহাবল মহাবীধ্য কামগামী ডে১) 

বিহগরাজ অর্ণবের অপরপারবর্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে 
উপস্থিত হইলেন । তথায় গরুড়মাতা বিনতা পণে পরাজিতা ও 
ছুঃখদীবানলে দগ্ধা হইয়া দাঁসীভাবে কালহরণ করিতেছিলেন । 

একদ। তিনি প্ুজ্রসমীপে উপবিষী। আছেন, এমন সময়ে সর্পকুল- 
জননী কক্র বিনতাঁকে আহ্বান করিয়৷ কহিলেন, শুন বিনতে ! 

সমুদ্রমধ্যে পরম রমণীয় অতি স্থশেভিন এক দ্বীপ আছে; এ 

দ্বীপ সর্পগণের আবাসভূমি ; আমাকে তথায় লইয়া চল। বিনতা 
শ্রবণমাত্র কদ্রকে. পুন্ঠে লইয়া চলিলেন, গরুড়ও স্বীয় জননীর 
আদেশানুসারে সর্পদিগকে পুন্ঠে বহন করিয়া তদনুগামী হইলেন। 
বিনতাহৃদয়নন্দন বিহগরাজ সুধ্যাভিমুখে গমন করাতে, ভূজগগণ 
অতিপ্রদীপ্ত প্রভাকর প্রভাজালে তাপিত ও মুচ্িত হইতে লাগিল । 

কজ্র স্বীয় তনয়দিগের তাদুশী দুরবস্থা দেখিয়। বৃষ্টি প্রার্থনায় 
দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব আরম্ভ করিলেন, হে সর্ববদেবনায়ক ! হে 

বলবিনাশন । ডে২) হে নমুচিনিপাতন ! (৬৩) হে শচীপতে ! 

সহত্রাক্ষ ! তোমাকে প্রণাম করি? তুমি বারিবর্ষণ ছারা সৃষ্ধ্য- 
কিরণতাপিত সর্পগণের প্রাণদান কর। হে অমরোত্তম ! তুমিই 
আমাদিগের একমাত্র পরিত্রাণের উপায় ; কারণ, তুমি অপধ্যাপ্ত 
নারির সমর্থ । হে জগ তুমি মেঘ, ভুমি বায়ু, তুমি 

পিস পি ০51 পাপ৯০-৯৮ রক আজ ১০০ 

ত্র ইচ্ছান্থুসারে প্রীঘ ও সব্বত্র গমনক্ষম । 

(৬২) বলনামক অনুরের বিনাশকারী । 

(৬৩) নষুচিনাীমক অস্করের নিপাতকারী । 
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অগ্নি, তুমিই নভে।মণগ্লে বিদ্যুৎ স্বরূপে বিরাজমান হও, তুমিই 
মেঘগণ ক্ষেপণ করিয়! থাক, এবং তোমাকেই মহামেঘ কহে, 

ভুমি অতি লিষম ঘোর বজ স্বরূপ, তুমি ভীষণগর্জনকারী মেঘ, 

তুমি সকল লোকের স্ষ্িকর্তী ও সংহারকারী, তুমি সর্বব ভূতের 
জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবস্থু, তুমি পরমাশ্চধ্য 
মহ ভূত, তুমি রাজা, ভুমি নিখিল দেবের অধীশ্বর, তুমি বিঝুক$ 
তুমি সহজআ্াক্ষ, তুমি দেব, তুমি পরম গতি, তুমি অস্ত, তুমি 
পরম পুজিত সোমদেবতা, ভুমি তিথি, তুমি লব (৬৪), তুমি ক্ষণ, 

তুমি শুরু পক্ষ, তুমি কৃষ্ণ পক্ষ, তুমি কলা (৬), কান্ঠা (৬৪), 
ক্রুটি (৬৪), সংবগুসর, খতু, মাস, রজনী ও দিবস, তুমি সমস্ত 

পর্কবত ও সমস্ত বন সহিত পুথিবী, ভাস্করসহিত তিমিররহিত 

নভোমগুল, এবং উত্তালতরঙ্গবহুল মীনমকর[িমিতিমিঙ্গিলসঙ্কুল 
জলধি, তুমি অতি যশত্বী, এই নিমিত্ত নিশ্মলম্নীষ। ৬৫) সম্পন্ন 

মহবিগণ হর্ষেশুফুল্প চিন্তে নিয়ত তোমার অচ্চন। করিয়া থাকেন, 
তুমি স্তৃত হইর়। ঘজমানের হিতার্থে য্ীয় হবিঃ ও সোমরস. 
পান করিয়। থাঁক। হে অতুলবল! ব্রাহ্মণেরা পারলৌকিক 
মঙ্গলফলাভিলাষে সতত তোমার অচ্চনা করেন, নিখিল বেদাগ 
ডে তোমার মহিম। কীর্তন করে, বাগপরায়ণ ছ্বিজেন্দ্রগণ 
তোমার সাক্ষাৎ্কারলাভার্থে সর্ব প্রযত্তে সমস্ত বেদাঙ্গের 
৮48 9) করেন । 
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(৬৪) কালের অংশ বিশেৰ। 

(৬৫) বুদ্ধি । 

(৬৬) শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিষ । 
(৬৭) পরস্পর অবিরোধসম্পাদন, মীমাঁংস। | 

৮৭ 
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শপ পাটি সী লে হিহিউচা আসিস শি? 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবান পাঁকশাসন (৬৮) কত্রকৃত স্তব 

শ্রাবণ করিয়া নীল জলদপটল দ্বারা নভোমণগ্ল আচ্ছাদিত 

করিলেন, এবং জলদগণকে এই আদেশ দিলেন, তোমর। শুভ 

বারিবর্ণ কর। জলদেরা, দ্রেবরাজের আদেশ প্রীপ্তি মাত্র, 

সৌদামনীমগ্ডল ,দ্বারা অলঙ্কৃত ও উজ্জ্বল হইয়া, আকাশমগ্ডলে 
অনবরত ঘন ঘোর গঞ্জন করত তোয়রাশি বর্ণ করিতে 

লাগিল । জলধরগণের অভ্ভুতপুর্বব প্রভূত বারিবর্ষ, অজঙ্র 

ঘোরতর গর্জন, প্রবল বাত্যাবহন, ও অনবরত বিছ্বাকম্পন 
দ্বার। নভোমগুলে যেন প্রলয়কখল উপস্থিত হইল । জলধরগণ 

অবিশ্রাস্ত জলধারা বর্ষণ করাতে চন্দ্র ও সুধ্য এক বারে তিরে।- 

হিত হইলেন ৷ নাগগণ যণ্পরোনান্তি তর্ষ প্রাপ্ত হইল, ভূমগ্ডল 
সলিলভারে সমন্ততুঃ পরিপূর্ণ হইল, শীতল বিমল জল রসাতলে 
প্রবিষ্ট হইল, পৃথিবী জলতরঙ্গে আ'প্রাবিতা হইল, এবং সের! 
মাতৃ সমভিব্যাহারে রামণীয়কদ্ধীপে উত্তীর্ণ হুইল । 

জি, পপ প্রত পাপী পাত পপ পারা ০২ পাপ আস পীর শপ শপ 4 পপ পাশ পা পাপ এত | পন্পাপী্পলা আশ শি 

(৬৮) পাকনীমক অসুরের গার, সা 
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উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ এই রূপে জলধারায় অভিষিক্ত 

হইয়। সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইল, এবং গরুড়পুৃন্ঠে অধিষ্িত হইয়এ 

ত্বরায় সেই মকরগণবাসভূমি বিশ্বকম্মবিনিশ্ধিত রামণীয়কদ্বীপে 

উপস্ফিত হইল । তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ. অতি 

প্রকাণ্ড লবণার্ণৰ অবলোকন 'করিল, এবং মেঈ দ্বীপবর্তী সর্বব- 
জনমনোহর পরম পবিত্র শুভপ্রদ কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
বিহার করিতে লাগিল। এ কানন নিরন্তর সাগরসলিলে 

সিক্ত হইতেছে, বহুবিধ বিহঙ্গগণ অনুক্ষণ চতুদ্দিকে কোলাহল 
করিতেছে, ফলকুন্মস্থশোভিত তরুমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া পরম 

রমণীয় হইয়। আছে, বিচিত্র অদ্রালিকা, পরম স্থন্দর সরোবর, 
ও নিন্দধরলজলপুণ্ধ দিব্য হ্রদ সমূহে অনির্ববচনীয্ব শোভ। সম্পাদন 
করিতেছে, অবিশ্রান্ত শীতল স্তগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার 
হইতেছে, অত্যুন্নত চন্দনতরু ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষ সমূহ দ্বারা 

সদা শোভিত হইয়া আছে, এ সকল বৃক্ষ বায়ুবেগে বিচলিত 

হইয়া অজজ্র পুম্পবুষ্টি করিতেছে, মধুকরের। মধুপানে মস্ত হইয়া 
গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে, এ কানন অপ্দরা ও গন্ধরবগণের 
অতি প্রিয় স্থানি, দর্শনমাত্র অন্তঃকরণে অতিমাত্র আহলাদ 

প্রদান করে। 

কন্রনন্দনের। কিয় ক্ষণ বনবিহাঁর করিয়া মহাবীধ্য গরুড়কে 

কহিল, দেখ, আমাদিগকে আর কোন নিশ্মলজলসম্পন্গ রমণীয় 
দ্বীপে লইয়! চল, তুমি আকাশপ্র্থে গমনকাঁলে নানা! রম্য দেশ 
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দেখিতে পাঁও। গরুড়, সর্পগণের এইরূপ আদেশ শ্রবণমাড্ু, 
স্বীয় জননী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়। জিজ্ভাঁসা করিলেন, জননি ! 
কি কারণে আমাকে সর্পগণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে 

হইবেক, বল। বিনতা কহিলেন, বস! আমি ছুর্দৈববশতঃ 
সর্পগণের মায়াবলে পণে পরাজিত হইয়! সপতীর দাসী হইয়াছি। 

মাতৃমুখে এই কারণ শ্রাবণ করিয়। গরুড় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, 
এবং তৎক্ষণাৎ সর্পগণের নিকটে গিয়া কহিলেন, হে ভূজঙ্গমগণ ! 

তোমাদিগকে, জিতভ্তাস। করিতেছি বল, আমি কোন্ বস্ত আহরণ 

অথবা কি পৌরুষের কর্ম করিলে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে 

পারিব। সর্সেরা গরুড়ের প্রার্থন। শুনিয়। কহিল, অহে বিহঙ্গম ! 

ষদি তুমি আপন পরাক্রম প্রভাবে অম্বত আহরণ করিতে পার, 

তবে তোমার দাঁসত্ব মোচন হইবেক । 
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উগ্নশ্রবাঃ কহিলেন, গরুড় সর্পগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 

হইয়া মাতৃপমীপে আসিয়া কহিলেন, জননি ! আম অমৃত 

আহরণে যাইজেছি, পথে কি আহার করিব, বলিয়া দাও । 

বিনতা কহিলেন, সমুদ্রমধ্যে বহু সহত্র নিষাঁদ (৬৯) বাস করে, 

তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া অস্ত আহরণ কর। 'কিন্তু কোনও 
ক্রমেই তোমার যেন ব্রান্মণবধে বুদ্ধি না জন্মে; ব্রাহ্মণ সর্বব- 

ভূতের অবধ্য ও অনলতুল্য । ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইলে তিনি 
অগ্নি, সূর্য্য, বিষ ও শশ্্ত্বরূপ হন। ব্রাহ্গণ শাস্ত্রে সর্ববভূতের 
গুরুম্বরূপ পরিকীত্তিত হইয়াছেন । ইত্যাদ' কারণে ত্রাক্গণ 
সাঁধুদিগের পরম পুজনীয়। অতএব বৎস! তুমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইলেও কোনও ক্রমে কদাঁপি ব্রান্গণের বধ বা বিদ্রোহাঁচরণ 

করিবে না। সংশিতব্রত (৭০) ব্রাঙ্গণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ ভস্ম 

করিতে পারেন, কি অগ্নি, কি সূর্য, কেহই সেরূপ পারেন 

না”। বক্ষ্যমাণ বিবিধলক্ষণাক্রাস্ত ব্যক্তিকে ত্রান্ধণ বলিয়। 

জাঁনিবে। ব্রাহ্মণ সকল জীবের অগ্রজ, সকল বর্ণের শ্রেষ্ট, 
সকল লোকের পিতা ও গুরু । 

(৬৯) ধীবর, যাহারা মত্স্ত ধরিয়া বিক্রয় করিয়া! জীবিক1 নির্বাহ 

করে । 

(৭০) যে ব্যক্তি ধথানিপ্মে নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনাঁদি 

ধর্মের অনুষ্ঠান করে। 
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গরুড় মাতৃমুখে ব্রাহ্মণের এইরূপ মহিম। ও প্রভাব শ্রবণ 
করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মাতঃ ! ব্রাঙ্গণের কিপ্রকার আকার, 
কীদৃশ শীল ও কিরূপ পরাক্রম, তিনি কি অগ্নির হ্যায় প্রদীপ্ত- 
কলেবর অথবা সৌম্যমুর্তি£ আমি যে সমস্ত শুভ লক্ষণ দ্বারা 
ব্রাক্ষণকে চিনিতে পারিব, তৎসমুদায় ভুমি হেতুনির্দেশ পূর্বক 
বুর্ণন কর'। বিনতা কহিলেন, বস! যিনি তোমার কণপ্রবিষ্ট 
হইয়া বড়িশপ্রায় ক্লেশকর হইবেন ও জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় 
কণ্টদাহ করিবেন, তীহাকে স্থুব্রাক্ষণ জানিবে। তুমি ক্রুদ্ধ 

হইয়াও কদাপি, ব্রাহ্মণবধ করিবে নী। বিনতা। পুক্রবাঁৎসল্য 
প্রযুক্ত পুনর্ববার কহিলেন, ধিনি তোমার জঠরে জীর্ণ হইবেন 
না, তীহাঁকে স্ুত্রীক্ষণ জাঁনিবে। সর্পমারাপ্রতারিত। পরম 

দুঃখিত পুক্রব্ুসলা' বিনতা পুঁজের অতুল বীর্য জানিয়াও প্রীত 
মনে এই আশীর্ববীদ করিতে লাগিলেন, বায়ু তোমার পক্ষদ্বয় 

রক্ষা করুন, চন্দ্র ও সূর্ধ্য পুন্ঠদেশ, অগ্নি মস্তক, ও বস্থগণ 
সর্ব শরীর রক্ষা করুন। আর আমিও সংবতা ও ব্রতপরায়ণা 

হইয়। এই স্থানে তোমার মঙ্গলচিন্তনে তৎপরা রছিলাম। 
এক্ষণে অভিপ্রেত কার্ধ্য সিদ্ধি নিমিন্ত নিবিদ্সে প্রস্থান কর। 

এইরূপ মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বিহগরাঁজ পক্ষ বিস্তীর 
পূর্ববক নভোমগুলে আরোহণ করিলেন। তিনি কিয় ক্ষণ 
পরে বুভুক্ষিত হইয়। দ্বিতীয়কৃতান্তপ্রায় নিষাদগণের বাসস্থানে 
অবতীর্ণ হইলেন। তাহার অবতরণবেগ দ্বারা এরূপ ধুলি- 
প্রবাহ উত্থিত হইল যে, নিষাদেরা অন্ধ ও নভোমণ্ল আচ্ছন্ন 

হইল, সমুদ্রের জল শুক্ষ হইতে লাগিল, আর পক্ষপবনবেগে 
সমীপবর্তী বৃক্ষ সকল বিচলিত হইল। তশুপরে বিহগরাঁজ 
নিষাদদিগের পথ রুদ্ধ করিয়া. অতি প্রকাণ্ড মুখ বিস্তার 
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করিলেন। বিষাদমগ্ন নিষাঁদগণ, পবনবেগ ও ধুলিবষ দ্বারা 
অন্ধপ্রায় ও দিগ্থিদিগ্জ্ঞানশৃহ্য হইয়া, ত্বরিত গমনে সেই ভুজঙ- 
ভোজীর মুখীভিমুখে ধাবমান হইল। যেমন সমস্ত অরণ্য 
বায়ুবেগে বিঘুণিত হইলে সহজ্র সহজ্র পক্ষী কাতর হইয়া 
অন্ডরীক্ষে আরোহণ করে, সেইরূপ নিধাঁদেরা গরুড়ের অতি 

প্রকাণ্ড বিস্তৃত মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাঁগিল। বুভূক্ষিতু 
বিহগরাজ এই পে নিষাদগণের প্রাণসংহার 'করিয়া মুখ- 
সঙ্ষোচন করিলেন । 

৪৮০৮৮৮৮২৬১০ ২ উিপবাতপা ৬ ৯ চে তিল উড এ পিউ পিল. ডি 417 
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শপ ১ 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক ত্রাক্ণ সন্ত্রীক গরুড়ের কে প্রবিষ্ট 

হুইয়। জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দাহ করিতে লাগিলেন । তখন 

বিহগরাজ তাহাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন” হে দ্বিজোত্তম ! 

আমি মুখব্যাদান করিয়াছি, তুমি, ত্বরায় নির্গত হও; ব্রান্মণ 
সদা পাপ কন্মে+রত হইলেও আমার বধ নহেন। গরুড়বাক্য 

শ্রবণ করিয়।' ব্রাহ্গণ কহিলেন, আমার ভাষ্য নিষাঁদীও আমার 

সমভিব্যাহাঁরে নির্গত। হউক । গরুড় কহিলেন, তুমি নিষাদীকে 

লইয়। অবিলম্বে বহির্গত ত হও; বিলম্ব করিলে আমার জঠরানলে 

ভস্ম হইয়। যাইবে । তখন বিপ্র নিষাদী সহিত নিক্র্ান্ত হইয়া 

গরুড়ের সমুচিত সংবদ্ধনা করিয়া স্বাভিমত প্রদেশে প্রস্থান 
করিলেন । 

এই বূপে সত্্রীক বিপ্র নিক্্ান্ত হইলে, বিহগরাজ দুই 

পক্ষ বিস্তৃত করিয়। অস্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন। তিনি 

কিয় ক্ষণ পরে নিজ পিতা কশ্যপের দর্শন পাইলেন। কশ্যপ 

জিড্ভাসিলেন, বস! তোমার সর্ববাঙগীন মঙ্গল কি না, আর 

নরলোকে তুমি পধ্যাপ্ত ভোজন পাইতেছ কি না। গরুড় 
কহিলেন, সিতঃ ! আমার মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন, আর 

আমিও শারীরিক ভাল আছি, কিন্তু পধ্যাপ্ত ভোজন পাই না । 

সর্পেরা আমাকে অন্ত আহরণে প্রেরণ করিয়াছে, আমি 

জননীর দাসীভাববিমোচনার্থে অন্তত আহরণ করিব। জননী 
নিষাদতক্ষণের আদেশ দিয়াছিলেন, আমি তদনুসারে সহজ্্ 
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সহ নিষাদ ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু ক্ষুধানিবৃত্তি হয় নাই। 
অতএব, যাহা আহার করিয়া অম্বত আহরণ করিতে পারি, 

আপনি এরূপ কোনও ভক্ষ্য দ্রব্য নির্দেশ করুন। কশ্যপ 

কহিলেন, বশুস ! সম্মুখে সরোবর অবলোকন করিতেছ, এ 
পবিত্র সরোবর দেবলোকেও বিখ্যাত । তথায় উপস্থিত হইয়া 

দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাজ্মুখে কুণ্মরূপী স্বীয় জ্যেন্ট 
সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে । আমি তাহাদিগের পুর্ব জন্মের 
বৈরকারণ ও আকারের পরিমাণ সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। রি 

বিভাবস্্ নামে অতি ক্রোধাবিষ্ট মহষি ছিলেন । তাহার 
কনিষ্ঠ সহোদরের নাম স্বপ্রতীক । স্ুপ্রতীকের এরূপ আভিলাষ 
নহে যে, পৈতৃক ধন অবিভক্ত থাকে ; এজুন্য তিনি জ্যেষ্ঠের 
নিকট সর্ববদ।ই বিভাগের কথা উত্থাপন করেন। এক দিন 

বিভাঁবস্ত বিরক্ত হইয়া স্থপ্রতীককে কহিলেন, দেখ, অনেকেই 

(মাভান্ধ হইয়! সর্ববদই বিভাগ করিতে বাঞ্জ। করে; কিন্তু 

বিভক্ত হইয়।ই অর্থমোহে বিমোহিত হইয়। 'পরস্পরে বিরোধ 
আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ় ভ্রাতারা ধনার্থে পুথগ্ভূত হইলে, 

শত্রুর! মিত্রভাবে প্রবিষ্ট হইয়া! তাহাদের মনোভঙ্গ জন্মাইয়। 

দেয়; এবং ক্রমে ক্রমে ভগ্ক্সেহ হইলে, তাহারা পরস্পরের 

নিকট পরস্পরের দোষারোপ করিয়া বৈর বৃদ্ধি করিয়া দিতে 
থাকে ; এইরূপ হইলে অবিলন্েই তাহাদিগের সর্বনাশ ঘটে । 

এই নিমিত্ত ভ্রাতৃবিভাগ সাধুদিগের অনুমোদিত নহে । তুমি 

নিতান্ত মুঢ হইয়া ধনবিভাগ প্রীর্থন। করিতেছ, কোনও ক্রমেই 
আমার বারণ শুনিতেছ না; অতএব হস্তিযোনি প্রাপ্ত হইবে । 

স্সপ্রতীক এই বূপে অভিশপ্ত হইয়। বিভাবস্রকে কহিলেন, 
৯৮ 

রশ 



৬৩৮, মহাভারভ । 

তুমিও কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হইবে । বুদ্ধিভ্রষ্ট স্ুপ্রতীক ও 
বিভাবস্ এই রূপে পরস্পরদত্ত শাপ প্রভাবে গজত্ব ও 

কচ্ছপত্ব প্রাণ্ত, হইয়াছে । এক্ষণে তাহার! পশুযোনি প্রাপ্ত 
হইয়াঁও রোৌষদোঁষ বশতঃ পরস্পর দ্বেষরত এবং শরীরগুরুতা ও 
ৰলদর্পে দপিত হইয়া, পুর্বববৈরানুসরণ পূর্বক, এই সরোবরে 
ক্মবস্থিতি করিতেছে । তীরস্থিত গজের শব্দ শুনিতে পাইয়! 

জলমধ্যবাসী কচ্ছপ সমস্ত সরোবর আলোড়িত করিয়া উত্খিত 

হইয়াছে, এবং মহাবীর্ধ্য গজও কচ্ছপকে উদিত দেখিয়া শুগু 
কুগুলীকৃত করিয়া জলে অবতীণণ হইয়াছে ; তদীয় দন্ত, শুণ্, 
লাঙ্গল ও পদচতুষ্টয়ের বেগে সরোবর বিচলিত হইয়াছে, 
কচ্ছপ মস্তক উদ্যত করিয়া যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইয়াছে। গজের 
আকার ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত; কচ্ছপ 
তিন যোজন উন্নত, তাহার শরীরের মণল দশযোজনপ্রমাণ । 

উহার! পরস্পর গ্রাণবধে কৃতসংকল্প হইয়! যুদ্ধোম্মস্ত হইয়াছে; 
তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়। স্বকাধ্য সাধন কর। 

কশ্টাপ গরুড়কে ইহা কহিয়া এই আশীর্বাদ করিতে 
লাগিলেন, দ্রেবতাদিগের সহিত যুদ্ধকাঁলে তোমার মঙ্গল হউক ; 

আর পূর্ণকুস্ত, গো, ব্রাহ্মণ ও আর যে কিছু মঙ্গলকর বস্তু 

আছে, সে সমস্ত তোমার শুভদায়ক হউক। হে মহাবল 

পূরাক্রাস্ত ! যশুকালে তুমি দেবতাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 

হইবে, তখন খক্, যজ্জুঃ, সাম, এই ভ্রিবিধ বেদ, পবিত্র ষক্ত্রীয় 

হবিঃ, সমস্ত রহস্যশান্জ্ু ও জমস্ত বেদ, তোমার বলাধান 

করিবেন । গরুড় পিতার আশীর্বাদ শ্রবণ করিয়। তশঙুক্ষণা 

তথ। হুইতে প্রস্থান করিলেন, এবং অনতিদুরে সেই নিশ্মল- 
সলিলপুর্ণ পক্ষিকুলসমাকুল হুদ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর 
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পিতৃবাক্য স্মরণ পুর্ববক এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপ 
গ্রহণ করিয়া আকাশম্গুলে অধিরোহণ করিলেন । কিয় ক্ষণ 

পরে অলম্নামক তীর্থে উপস্থিত হইয়ী দেবরৃক্ষগণের উপরি 
আরোহণের উপক্রম করিলে, তাহার! ভদ্দীয় পক্ষপবনে আহত 

হইয়া সাতিশম্ কম্পিত হইল, এবং এই আশঙ্কা করিতে লাগিল, 

পাঁছে গরুড়ভরে ভগ্ন হই। গরুড়, সেই অভিলধিতফলপ্রদ্ 
দেবদ্রমদিগকে ভঙক্গভয়ে কম্পিত দেখিয়া, অন্যান্য অতি প্রকাণ্ড 

বুক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন । এ সমস্ত মহাঁদ্রম কাঞ্চনময় 
ও রজতময় ফলে পরিপুণ ও সতত সাতিশ্বঁয় শোভমান ; 

তাহাদের শাখা সকল প্রবালকল্পিত, মুলদেশ অনবরত সাঁগর- 

সলিলে ক্ষালিত হইতেছে । তন্মধ্যে অত্যুচ্চ অতি প্রকাণ্ড 

বটবুক্ষ গরুড়কে প্রবল বেগে আগমন করিতে দেখিয়া কহিল, 

অহে বিহগরাজ ! তুমি আমার এই শতযোজনবিস্তুত মহাশাখায় 
অবস্থিত হইয়া গজ ও কচ্ছপ ভক্ষণ কর। পর্ববততুল্যকলেবর 

বেগবান্ বিনতাঁতনয়ের স্পর্শমাত্র, বহুসহজঅ্বিহগসেবিত বটবৃক্ষ 

বিচলিত ও সেই নিদিষ্ট শাখা ভগ্র হইল।, 

০0522 ৩৩ 



ত্রিংশ অধ্যায়_ আস্তীকপর্থ । 

৭৯ রন কিং ১৫2 ০৯৩০০ কা 

উগ্রশ্রবাঃই কহিলেন, মহাবল বিহগরাজের পদস্পর্শমাত্র সেই 

তরুশাখা” ভগ্ন হইল । ভগ্র হইবামীত্র তিনি উহাকে ধারণ 
করিলেন, এবং শাখা ভগ্ন করিয়। বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ইতস্ততঃ 
দৃষ্রিনিক্ষেপ করত, অধোঁমুখে লন্বমান তপঃপরায়ণ বাঁলখিল্য 
ব্রহ্মষিদ্িগকে ' দেখিতে পাইলেন । দেখিয়া এই চিন্তা করিতে 

লাগিলেন, খ্ষিগণ এই শাখায় লন্মমান আছেন, শাখা ভূতলে 

পতিত" হইবামাত্র ইহাদিগের প্রাণবিনাশ হইবে । অনস্তর, 

গজ ও কচ্ছপ্কে নখর দ্বারা দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিয়া খবি- 
দিগের প্রাণবিনঙি” আশঙ্কাতে চঞ্চুপুট দ্বারা সেই শাখা গ্রহণ 
করিলেন । মহধিগণ, গরুড়ের এইরূপ অতিদৈব (৭১) কম্ম 
দেখিয়া, বিস্যক়্াবিষ্ট চিত্তে হেতুবিন্তাস পুর্ববক হার এই নাম 
রাখিলেন যে, যেহেতু এই বিহঙ্গম গুরু ভার গ্রহণ পুর্ববক 
উডভীন হইয়াছে, এজন্য অগ্ভাঁবধি ইহার নাম গরুড় দে২) 

রহিল । অনন্তর তিনি পক্ষপবনবেগে পার্্ববন্তী পর্বত সকল 
বিচলিত করিয়া প্রস্থান করিলেন । 

এই বূপে পতগরাজ বালখিল্য ব্রন্ষষিগণের প্রাণরক্ষার্থে 

গজ ও কচ্ছপ লইয়। নানা দেশে ভ্রমণ করিলেন । পরিশেষে, 
লক তান ৮০ স্বাদ ০৭ পান শা চে 

(৭১) দেবতাদিগেরও অসাধ্য । 

(৭২) শুরু শন্দের অর্থ মহৎ ও ড়ী ধাতুর অর্থ উড়িয়া যাওয়া; 

এই উভয়েব যোগে গরুড় পদ সিদ্ধ হইয়াছে । 
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পর্ননতশ্ঞেষ্ঠ গন্ধমাদনে উপস্থিত হইয়া, তপঃপরায়ণ স্বীয় পিতা 
কশ্যপের দর্শন পাইলেন । কশ্টপও সেই বলবীর্যযতেজঃসম্পন্ন, 

মন ও বায়ুসম বেগবান্, শৈলশৃঙ্গসমকায়, অচিন্তনীয়, অতর্কণীয়, 

সর্ববভূতভয়ঙ্কর, মহাবীধ্যধর, ভীবণমুক্তি, অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, 
দেবদনবরাক্ষসের অধৃষ্য ও অজেয়, গিরিশৃঙ্গভেদনক্ষম, সমুদ্র 

শোষণসমর্থ, ত্রিলোকদলনক্ষম, সাক্ষাণ্ড কৃভান্ত, দ্রিব্যরূপী বিহু- 
ঈমকে সমাগত দেখিয়া ও তদীয় মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়। কহিলেন, বস! সহসা এরূপ অসং সাহপসিক কন্ম্ন 

করিও ন।, এরূপ করিলে ক্লেশ পাইবে, মরীছিপ (৩) বাঁলখিল্য- 

গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে ভস্মপাৎ করিতে পাঁরেন। অনন্তর 

তিনি পুক্রন্সেহপরবশ হইয়। তপস্তা। দ্বারা হতপাপ মহাভাগ 
বালখিল্যদিগকে এই বলিয়া প্রসন্ন করিলেন, হে তপোঁধনগণ ! 

গরুড় লোকহিতার্থে মহৎ কাধ্যের অনুষ্ঠানে” প্রবৃত্ত হুইয়াছে, 

তোমরা অন্ুভ্ঞা প্রদান কর। বালখিলাগণ, ভগবান কশ্খুপের 

অভ্যর্থনা শ্রবণ করিয়া, সেই শাখা পরিত্যাগ পুর্ববক তপস্তার্থে 
পরম পবিত্র হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন । « 

বাঁলখিল্যগণ প্রয়াণ করিলে পর, বিনতাতনয় স্বীয় পিতা 

কশ্টপকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আমি কোন্ স্থানে এই তরু- 
শাখ। পরিত্যাগ করি, আপনি কোনও মানুষশুহ্য দেশ নির্দেশ 

করুন । তখন কশ্যপ মানবসমাগমশূহ্য, হিমাচ্ছম, অন্য লোকের 
মনেরও অগোচর, এক পর্ববত নির্দেশ করিয়। দিলেন । মহাকায় 

শি পাপী শিল্প শশা শিশিশ সত সপ সপ পর এস উল শপ পি লি ০০০৪০ রী ই 4 এ ৪৫ 

(৭৩) মরীচি শবের অর্থ কিরণ, প1 ধাতুর অর্থ পান। বালখিল্যো 

সুর্য্যের কিরণমাত্র পান করিয়া প্রাণধারণ করেন, এজ তাহাদিগকে 

মরীচিপ কহে। 
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বিহঙ্গম তরুশাখা এবং গজ ও কচ্ছপ সহিত অতিবেগে সেই 

পর্ববতোদ্দেশে গমন করিলেন । তিনি যে তরুশাখা লইয়। গমন 

করিলেন, তাহা এমন প্রকাণ্ড যে, শত গোচন্মনিশ্মিত অতি 
দীর্ঘ রজ্ছু দ্বারাও তাহার বেষ্টন ও বন্ধন হইতে পারে ন।। 
পতগরাজ অনতিদীর্ঘকালমধ্যে সেই শতসহজ্যৌজনাস্তরস্মিত 

পর্ববতে উপস্থিত হইয়া পিতৃবাক্যানুসারে তদুপরি তরুশাখা 
পরিত্যাগ কাঁরলেন। শৈলরাজ তদীয় পক্ষপধনে আহত হইয়া 
কম্পিত হইল: তত্রত্য তরুগণ বিচলিত হইয়া পুম্পবর্ষণ করিতে 
লাগিল, যে সকল মণিকাঞ্চনশোভিত শৃঙ্গ সেই মহাগিরির 
শোভ। সম্পাদন করিত, সে সমস্ত বিশীণণ হইয়া সমস্ততঃ পতিত 

হইল, বহুসংখ্যক বৃক্ষ গরুড়ানীত শাখা দ্বারা অভিহত হইয়া, 

সববণকুন্থম ছ্বারা% বিছ্যৎসমূহশোভিত জলধরগণের ন্যায় শোভা 

পাইতে লাগিল, বৃক্ষগণ ভূতলে পতিত ও ধাতুরাগে রঞ্জিত 

হইয়া সাতিশয় শোভমান হইল । তদনস্তর গরুড়, সেই গিরির 

শিখরদেশে অবস্থিত হইয়! গজ ও কচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন । 

এই রূপে সেই কৃণ্ম ও কুঞ্জর 'অভ্যবহার করিয়া পর্ববতের 
শিখরা গ্রভাগ হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন । 

অতঃপর দেবতাদিগের ভয়সূচক উৎপাতারস্ত হইল। ইন্দ্রের 
বজ্জ ভয়ে প্রজ্থলিত হইয়া উঠিল, দ্িবাভাগে নভোমগ্ল হইতে 
ধুম ও অগ্নিশিখা সম্বলিত উক্কাপাত হইতে লাগিল ॥ বস্থ, 
রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরু ও অন্যান্যি দেবতাগণের অস্ত্র 

সকল পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। অধিক কি কহিব, 

দেবাস্থরযুদ্ধকালেও এরূপ অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটে নাই। প্রচণ্ড 
বায়ু বহিতে লাগিল, সহজ সহজ্স বজ্াঘধাত ও উক্কাপাত হইতে 

লাগিল, আকাশে বিনা মেঘে ঘোরতর গর্জন হইতে লাগিল? 



আন্তীকপব্ব | ১৪৩ 

ধিনি দেবগণের দেব, তিনিও রক্তবুষ্টি করিতে লাগিলেন ;' 
দেবতাদিগের মাল্য প্লান ও তেজঃ নষ্ট হইয়া গেল ; অতি ভীষণ 
প্রলয়জলধর সকল অজত্র শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল; 

ধুলিপ্রবাহ উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের মুকুট লিন করিল। 
দেবরাজ ইন্দ্র, এই সমস্ত দারুণ উৎপাত দর্শনে উদ্দিপ্ন 

হইয়া, বৃহস্পতিকে জিজ্ভাসিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত সহসঃ 

এই সকল ঘোরতর উৎপাত আরম্ভ হইল ? আমাদিগকে যুদ্ধে 
অভিভব করিতে পারে, এমুন শক্র উপস্থিত দ্েখিতেছি না, 

তবে কি কারণে এ সকল ঘটিতেছে, বলুন । কৃহম্পতি কহিলেন, 
হে দেবেক্দ্র! তোমার অপরাধ ও অনবধান দৌষে, মহাত্সা 

বালখিল্য মহধিদিগের তপঃপ্রভাবে, বিনতাঁগর্ভে কশ্ঠপমুনির 
গরুড় নামে পক্ষিরূপী পুজ্র জন্মিয়াছে; সেই,মহীবল পরাক্রাস্ত 
কামরূপী বিহঙ্গম অমৃত হরণ করিতে আসিয়াছে । তাহার তুল্য 
বলবান্ আর নাই, সে অম্বতহরণে সমর্থ বটে, তাহার নিকট 

কিছুই অসম্ভব নয়, সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে । 

ইন্দ্র স্ুরাচার্যযের বচন শ্রবণ করিয়া *অমৃতরক্ষকদিগকে 

কহিলেন, মহাবল মহাবীর্ধা পক্ষী অম্বত হুরণে উদ্যত হুইয়াছে; 

অতএব তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি, ষেন সে বল পুর্ববক 
হরণ করিয়। না লয়; বুহস্পতি কহিম়াছেন, তাহার অতুল বল। 

দেবগণ ইন্দ্রবাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যত্তু পুর্ববক অস্ত 

বেষ্টন করিয়! অবস্থিত হইলেন, এবং দেবরাঁজও বজহস্তে 

সেই স্থানে অবস্থান করিলেন । দিব্যাভিরণভূষিত, উজ্ভ্বলকায়, 
পাপসম্পর্কশৃন্য, অনুপমবলবীর্য্যসম্পন্ন, অস্থুরসংহারকারী স্থরগণ, 

কাঞ্চনময় বৈদূর্ধ্যবিনিশ্রিত মহামূল্য মহোজ্জ্বল স্থদৃঢ় বিচিত্র 
কবচ, বহুবিধ ভয়ঙ্কর অগণন তীক্ষ শল্গ, ধুম স্ফুলিঙ্গ ও অগ্ি- 



১৪৪ মহাভারত । 

শিখাসহকৃত চক্র, পরিঘ, ত্রিশুল, পরশু, বহুবিধ তীক্ষ শক্তি, 
উজ্জ্বল করাল করবাল, প্রচণ্ড গদা ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ 
পুর্ববক অস্বতরক্ষণে তৎপর হইলেন । দেবগণ এই রূপে নানাবিধ 
অন্্র সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তত হইয়া, ভূতলে অকন্মা আবির্ভূত 
সূর্য্যকিরণপ্রকাশিত আকাশমগুলের ন্যায়, শোভা পাইতে 

লাগিলেন । 

পরী ক্স আইিল এসকে পাই তশাশাীিপা 



একত্রিংশ অধ্যায় আভ্তীকপর্থ ৷ 

শৌনক ছিচ্গ।সা করিলেন, হে সূহনন্দন ! দেবরাজ ইন্দ্রের 

কি অপরাধ ও কিরূপ অনবধানদোষ ঘটিয়াছিল, বাঁলখিলব 
মহধষিগণের তপস্ঠ। দ্বারাই ব। গরুড় কেন উৎপন্ন হইলেন, 

দেবধি কশ্টপেরই ব। কেন ট্রাক্ষিরাজ পুজ্র জন্মিল, আর সেই 
পক্মীই বা! কি কারণে সর্ববভূতের অনভিভবনীয়, অনধ্য, 
কামচারী ও কামবীধ্য হইলেন $ আমি এই "সমস্ত বিষয় 

শুনিতে বাসন করি; যদি পুরাণে বর্ণিত থাকে, কীর্তন কর। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাশয় বাহ! জিভভ্বীস।, করিতেছেন, ইহা 
পৌরাণিক বিষয় বটে ; আমি সংক্ষেপে সমুদায় বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন । 

কোনও সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুজ্রকমিনায় যজ্ঞ করিয়া 
ছিলেন । খবি, দেব ও গন্ধন্বগণ সেই যন্ত্রে তাহার সমুচিত 
স।হ।য্য করেন। কশ্যপ ইন্দ্রকে এবং বালখিলা মুনিগণ ও 

অন্যান্য দেবতাদিগকে যজ্ভীয় কাঠের আহরণে নিযুক্ত করিয়া 
ছিলেন। ইন্দ্র স্বীয় সামর্থযানুবূপ পর্বধ্তাকার কান্টভার লইয়া 
অর্ুেশে আগমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, অতি 

খর্ববাকৃতি বাঁলখিল্য খধিরা সকলে মিলিয়া একটিমাত্র পত্রবুন্ত 
আনিতেছেন ; তাহাদের কলেবর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ; তাহার! অতি 
শীর্ণকাঁষ, নিরাহার, নিতীন্ত ভুর্ববল, গোস্পদের জলে মগ্ন হইয়। 
ক্লেশ পাঁইতেছেন। বীর্যমত্ত পুরন্দর তদ্দর্শনে বিস্ময়াপনন হইয়। 
উপহাস করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে লঙ্ঘন করি! 

১০) 



১৪৩ মহাভারত । 

সত্বর গমনে প্রস্থান করিলেন । খধিগণ এই রূপে যত্পরোনাস্তি 

অবমানিত হইয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন, এবং যাহাতে 

ইন্দ্রের ভয় জন্মে, এরূপ এক মহৎ কন্মের অনুষ্ঠান করিলেন । 
তাহার। এই কামন! করিয়া মহার্থ মন্ত্র প্রয়োগ পুর্ববক যথাবিধি 

হুতাশনমুখে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন যে, কামবীধ্য, 

কামগম, দেবরাজভয়প্রদ অন্য এক ইন্দ্র উৎপন্ন হউক, অগ্ভ 

আমাদিগের 'তপস্তাফলে ইন্দ্রের শতগুণ শৌর্ধ্যবীর্যযসম্পন্ন, মনের 
তুল্য বেগবান্, কোন দারুণ প্রাণী উৎপন্ন হউক । 

দেরাঁজ ইন্দ্র 'এই ব্যাপার অবগত হইয়া বিষণ্ণ চিন্তে 

কশ্যপের শরণাগত হইলেন । প্রজাপতি কশ্যপ দেবরাঁজমুখে 

সমস্ত শ্রবণ করিয়। বালখিল্যগণসমীপে গমন পুর্ববক কম্মসিদ্ধির 
প্রার্থনা করিলেন, সত্যবাদী বালখিল্যগণ তঙুক্ষণাৎ্, তথাস্ত, 

বলিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্প প্রিয় সম্ভাষণ পুর্ববক সাঁদর 
বচনে তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, ইনি ব্রহ্মার নিয়োগান্ু সারে 

ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন; তোমর।ও আবার ইন্দ্রের নিমিত্ত 
যত্বু করিতেছ ; ব্রহ্মার নিয়ম অন্তথ। কর। তোমাদিগের উচিত 

নয়; কিন্তু তোমাঁদিগের সংকল্পও ব্যর্থ করা আমার অভিত্রেত 

নহে; অতঞব তোমরা যে ইন্দ্রের নিমিস্ত যত করিতেছ, 

তিনি অতি বলবান্ পক্ষীন্দ্র হউন, আমার অনুরোধে তোমরা 

দেবরাজের প্রতি প্রসন্ন হও । তপোধন বালখিল্যগণ মুনিশ্রেন্ঠ 
প্রজাপতি কশ্টপের বাক্যশ্রবণানস্তর তাহার সমুচিত অঙ্চনা 

করিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা সকলে মিলিয়! 

ইন্দ্রার্থে এই উদ্ভোগ করিয়াছি, আপনিও পুক্রার্থে এই অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন ; অতএব আপনি এই ফলোম্মুখ কম্ম হণ করিয়া 

ধান! শ্রেযক্কর বোধ হয়, করুন । 



আঁক্তীকপর্ধ | ১৪৭ 

এই সময়েই যশন্িনী কল্যাঁণিনী ব্রতপরায়ণা দক্ষকন্া 

বিনতা দেবী বহুকাল তপস্ত। করিয়া খতুক্সানাস্তে পুজ্রকামনায় 
স্বামিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । তখন কশ্যপ তাহাকে সম্বোধন 

করিয়। কহিলেন, দেবি! তুমি যাহা মানস করিয়াছ, তাহা 
সফল হইবে, বালখিল্যগণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সংকল্পবলে 

তোমার গর্ভে ত্রিভুবনেশ্বর ছুই বীর প্ুজ্র জন্মিবেক, তাহারা 

মভাভাগ ও ভ্রিলোৌকপুজিত হুইবেক । ভগবান্ কশ্যপ বিনতাঁকে 
পুনর্ববার কহিলেন, তুমি তাবধাঁনা হইয়। এই. মহোদয় গর্ভ 

ধারণ কর। এ ছুই সর্ববলোকপুজিত কামক্ধণী বিহঙ্গম সকল 

পক্ষীর ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইবেক। অনন্তর শ্রীতিপ্রফুল্ল বদনে 

ইন্দরকে কহিলেন, বস! তোমার সেই ছুই মহাবীর্ধ্য ভ্রাতা 
তোম।র সহায় হইবেক, তাহাদিগের দ্বার] , তোমার কখনও 

কোনও আঅপকাঁর ঘটিবেক না। অতএব বিষাদ পরিত্যাগ কর, 
তুমিই ত্রিভূবনে ইন্দ্র থাকিবে । কিন্তু আর কখন তুমি অতি 

কোঁপন বাধজ ত্রহ্গবাদী ব্রাক্গণদিগকে উপহাস বা অমান্ত করিও 

না। ইন্দ্র এইরূপ পিতৃবাঁক্য শ্রবণে নিঃশক্ক হইয়। দেবলোকে 

গমন করিলেন । বিনতাও পতির বরপ্রদান দ্বারা! চরিতার্থতা 

লাভ করিয়। সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত। হইলেন, এবং যথাকাীলে 

অরুণ ও গরুড় ছুই পুক্র প্রসব করিলেন । তন্মধ্যে অরুণ 

বিকলাঙ্গ,” তিনি সূর্ধ্যদেবের পুরোবস্তী হইয়াছেন; আর 
হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা গরুড়কে পক্ষিজাতির ইন্দ্রত্ব পর্দে অভিষিক্ত 

করিয়াছেন । হে ভূশুনন্দন! এক্ষণে সেই বিনতাহদয়নন্দন 

পতগেন্দ্রের অতিমহণ্ড কম্ম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । 

8000608৬সপপপপসপপসসসসপস 



ঘবাত্রিংশ অধ্যায়- আস্তীকপর্থ। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনক ! দেবতাগণ নানাবিধ 
অস্ত্র গ্রহণ পুর্ববক সতর্ক হুইয়া অম্বত রক্ষ। করিতেছেন, এমন 

কালে পক্ষিরাজ গরুড় অতি বেগে তথায় উপস্থিত হইলেন । 
তাহাকে মহাব্ল পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়। স্থুরগণ কম্পা- 

দ্বিতকলেবর হইলেন, এবং হতবুদ্ধি হইয়। পরস্পর প্রহার 
করিতে লার্গিলেন। অপ্রমেয়বলবীধ্যসম্পন্ন, বিদ্যুৎ ও অগ্নির 

হ্যায় উজ্জ্বলকায় বিশ্বকম্ম/ও অস্বতরক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন ; 

তিনি মুভূর্তকাল বিহগরাজ গরুড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম 
করিয়। তদীয় পক্ষ, নখ ও চঞ্চু প্রহারে বিক্ষত ও স্ৃতকল্প হইয়! 
রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন । তদনন্তর গরুড় পক্ষপবন দ্বার৷ 

ধুলিপ্রবাহ উদ্ধৃত করিয়। সমস্ত লোৌক নিরাঁলোক ও দেবখণকে 
আচ্ছন্ন করিলেন । ৫সই ধুলিবর্ধ দ্বারা আঁকীণ হইয়া অন্বতরক্ষক 

দেবগণ মোহপ্রাপ্ত ও অন্ধপ্রায় হইলেন। গরুড় এই ব্ধূপে 
দেবলোৌক আকুল করিয়া পক্ষ ও চঞ্চ প্রহার দ্বারা দেবতাদিগের 

শরীর বিদীণ করিলেন । 

অনন্তর দেবরাজ সহজীক্ষ পবনকে এই আজ্ঞা দিলেন, 

আহে; মারুত! তুমি ত্বরায় এই ধুলিবর্ষ অপসারিত কর, ইহা 
তোমার কন্ম। মহাবল পবনদেব তওক্ষণীশ ধুলিরাশি অপ- 
সারিত করিলে অন্ধকার নিরস্ত হইল । তখন দেবগণ গরুড়কে 

আক্রমণ করিলেন । দেবতারা প্রহারারস্ত করিলে, মহাবল 

মহাঁবী্য বিনভানন্দন, নভোমগুলমধ্যবন্তী মহামেঘের ন্যায় 



আস্তীকপর্রর । ১৪৯ 

সর্ববভূতভয়ঙ্কর ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে অন্তরীক্ষে 

আরোহণ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ গরুড়কে নভস্তলস্িত 

অবলোকন করিয়! পট্টিশ, পরিঘ, শুল, গদা, প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র 
ও সূর্ধ্যরূপী চক্র ইত্যাদি বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন 
করিলেন। প্রতাঁপবান্ গরুড়, এই বূপে স্থুরগণ কর্তৃক নানা 
অস্ত্র. দ্বারা সমন্ততঃ আহত হইয়াও, ঘোরতর যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তিনি' কোনও ক্রমেই বিচলিত হইলেন না, বরং 

পক্ষদ্বয় ও বক্ষ€স্থল দ্বারা-ঘ্রেবগণকে বিক্ষিপ্ত করিতে আরম্ত 

করিলেন। দেবতারা গরুড় কর্তৃক বিক্ষিপ্ত, ভাঁড়িত ও আহত 

হইয়া, শোণিত বমন করিতে করিতে ইতস্তত? পলায়ন করিতে 

লাঁগিলেন। তন্মধ্যে, সাধ্য ও গন্ধরবগণ পুর্বব দিকে, বন্থ ও 
রুদ্রগণ দক্ষিণ দিকে, আদিত্যগণ পশ্চিম দিত, আর অশ্বিনী- 
কুমারেরা উত্তর দিকে, পলাইলেন। 

তদনস্তর গগনচর পক্ষিরাজ মহাবীর পরাক্রান্ত অশ্বক্রন্দ, 

রেণুক, ক্রথন, তপন, উলুক, শবসন, নিমিষ, প্ররুজ, প্ুলিন এই 

নব বক্ষের সহিত সংগ্রাম আরস্ত করিলেন । প্রলয়কালে রুদ্রদেব 

যেরুপ ভয়ানক হইয়। থাকেন, তিনিও তদ্রপ হইয়া! পক্ষ, নখ 
ও চঞ্চুপুটের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন । 

মহাবল মভোঁশসাহ যক্ষগণ গরুড়প্রহারে সর্ববাঙ্গে বিক্ষত হইয়। 

রুধিরধারাবর্ধী জলধরসমুহের ন্যায় আভাসমান হষ্্বল। 
পরিশেষে পতগরাজ সেই সমস্ত যক্ষের প্রাণসংহার করিয়। 

অম্বৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, অগ্নি অস্ৃতের 

চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে; এ অগ্রির ভ্বাল৷ অতি ভয়ানক, 

উহা! শিখাসমুহ দ্বারা নভোমগুল আচ্ছন্ন করিয়া আছে; বোধ 

হয়, যেন প্রচণ্ড বায়ুবেগে চালিত হইয়া সুর্যদেবকে দগ্ধ 



১৫০ মহাভারত । 

করিতে উদ্ভত হইয়াছে । তখন অমিত্রঘাতী বেগবান গরুড় 

শতাধিক অফ্ট সহ মুখ ধারণ করিলেন, এবং সেই জমস্ত 

মুখ দ্বারা বহুসংখ্যক নদী পান করিয়া, মহাবেগে পুনরাঁগমন 

পূর্বক, পীত নদীজল দ্বারা এ জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাণ করিলেন । 
এই রূপে অগ্মিশান্তি করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার 

“নিমিত্ত অতি ক্ষুদ্র কলেবর অবলম্বন করিলেন । 

৬১৩১৭৭১৩১৩১ 



ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়__আস্তীকপর্থ । 

উগ্রঅবাঃ কহিলেন, পক্ষিরাজ অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণময় *একলেবর 

ধারণ করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অস্থতসমীপে' 

উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষধার এক লৌহময় 
চক্র অবিশ্রীমে ভচ্চতুর্দিকে *পরিজমণ করিতেছে,। দেকতারা, 

এঁ অগ্নিতুল্য সূর্্যসমপ্রভ ভরঙ্কর যন্ত্র নিম্মীণ *করিয়া, অস্ৃত- 
হুরণকারীদিগের ছেদনার্থে নিযোজিত রাখিয়াছিলেন। গরুডড 
তত্ক্ষণা অঙ্গসঙ্কোচ করিয়া অরমধ্যবস্তী স্থান দ্বারা তন্মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন, মহ্থাী্য, মহাঁঘোর, 
সদ। ক্রুদ্ধ, অতি বেগবান, অনিমিষনয়ন ছুই প্রকাণ্ড সর্প 

অমৃত রক্ষ। করিতেছে । উহাদের উভয়েরই শরীর অতি প্রদীপ্ড 

অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, বিহ্যতের ন্যায় জিহবা, চক্ষু অনবরত বিষ 
উদগার করিতেছে । তাহাদের মধ্যে এক সর্পও যাহার প্রতি 

দৃষ্টিপাত করে, সে তত্ক্ষণাণ্ড ভ্মসা হইয়া যায়। বিনতানন্দন, 
তাহাদের চক্ষুতে ধুলি প্রক্ষেপ করিয়া উভয়কেই অন্ধ করিলেন, 
এবং অলক্ষিত হইয়। নভোমগুল হইতে তাড়ন ও প্রহার দ্বার। 

তাহাদের কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া অস্ুতকুস্ত গ্রহণ পুর্ববক 
অতি বেগে উভ্ডীন হইলেন, এবং স্বয়ং অন্ত পান না 

করিয়া তথা হইতে বহির্গমন পুর্বৰক সুষ্্যপ্রভ। আচ্ছন্ন করিয়া। 
অপরিশ্রাস্ত চিত্তে প্রস্থান করিলেন । 

বিনতানন্দন বিহগরাজ অস্ত গ্রহণ পুর্ববক আকাশপথে 

গমন করিতে করিতে নারায়ণের সাক্ষাশুকার লাভ করিলেন । 



১৫ মহাভারত । 

তিনি তাঁহার এইরূপ অলোৌকিক ক্রিয়। ও লোভিব্রিহ দর্শনে 

পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, হে বিহগ ! প্রার্থনা কর, 

আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব! গরুড় কহিলেন, 

আমি তোমার উপরে থাকিবার বাসন! করি। ইহা কহিয়া 

পুনর্ববার নারায়ণকে কহিলেন, আর ইহাঁও বর দাঁও, যেন আমি 

"অমৃত পান না করিয়াও অজর ও অমর হই। নারায়ণ তথাস্ত 
বলিলেন । গরুড় এই দূপে নারায়ণসন্নিধান হইতে বরদ্য় 
প্রতিগ্রহ কলিয়! কহিলেন, ভগবন্! তুমিও প্রার্থনা কর, আমি 

তোমাকে বর দদিব। বিষু মহাবল বিহগরাজের নিকট, তুমি 

আমার বাহন হও, এই প্রার্থনা করিলেন, এবং উপরে থাকিবার 

বর সিদ্ধ করিবার নিমিন্ত তাহাকে ধ্বজ করিয়া রাখিলেন । 

গরুড় তথা স্ত বলিয়া বায়ুসম বেগে প্রস্থান করিলেন । 

দেবরাজ ইন্দ্র, এই রূপে গরুড়কে অম্বত গ্রহণ পুর্ববক 

বিমানপপণে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, ক্রোধভরে বজ প্রহার 

করিলেন । তিনি বজ দ্বারা তাড়িত হইয়! হাস্তমুখে মধুর বচনে 
ইন্দরকে কহিলেন, 'দেখ, এই বজ্রের আঘাতে আমার কিঞ্িন্মাত্রও 

ব্যথা বোধ হয় নাই, কিন্ত যে মুনির অস্ফিতে বজ্ব নির্মিত 
হইয়াছে, ভীহার ও বজের ও তোমার মানরক্ষার্থে একটি পক্ষ 
পরিত্যাগ করিতেছি, ভূমি ইহার অন্ত পাইবে না, ইহ! কহিয়া 
পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন । সকল প্রাণী এ পরিত্যক্ত পক্ষ অতি 

ন্ন্দর দেখিয়া হৃষ্ট হইয়! তীহার নাম স্ুপর্ণ 9৪) রাখিলেন। 

দেবরাজ এই মহ আশ্চর্য দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, 

এই পক্ষী অবশ্যই মহাত্রাণী হইবেক, তখন তাহাকে সম্ভাষণ 

ফাস শি পনি 

(8) সু সুন্দর পর্ণ পক্ষ, যাহার পক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর । 

৬ কী ৯ উপ ৯ এ পপ পাস পপ স্টপ ৮ সপ সপ পপ 4০ পিপি পলা ০ পি ০ পার্ল কাপ পা 
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করিয়। কহিলেন, অহে বিহগরাজ ! আমি তোমার অদ্ভুত বল 
বিক্রম জানিতে ও চির কালের নিমিত্ত তোমার সহিত মৈত্রী 
স্থাপন করিতে বাসনা করি । 

গরুড় ষে পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বজপ্রহাঁর প্রভাবে 

তাহা তিন খন্ডে বিভক্ত হইলে, এক এক খণ্ড হইতে মযুর, 

নকুল ও দ্বিমুখ পক্ষী, এই তিন সর্পসংহারকারীর  উৎ্পপঞ্তি 

হইল । | 

এ শা শাট ািটিটি স্লিপ ভীটি্িলজিািশিিশাাািশাাা্গিটি 
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গরুড় কহিলেন, হে দেবরাজ ! তোমার ইচ্ছানুসারে অদ্যাবধি 

€ভাঁমার সহিত আমার সখ্য হউক; আমার বল অতি প্রভূত 

ও অত্যন্ত অসম্থ। সাধুর কদাঁপি স্বীয় বল প্রশংসা ও গুণ 
কীর্তন করেন না; তুমি সখ, তৃমি জিজ্ঞাস! করিতেছ, এই 

নিমিন্ত বর্ণন করিব ; নতুবা অকারণে আজ্মপ্রশংসা করা উচিত 

নহে । আমার বলের কথ। অধিক কি বলিব, এই পুথিবীকে 
সযুদায় পর্বত, সমুদায় বন ও সমুদায় সাগর সহিত এক পক্ষে 
বহন করিতে পারি; আর তুমিও যদি এ পক্ষ অবলম্বন কর, 
এ সমভিব্যাহাঁরে তোমীকেও বহিতে পারি; আর যদি আমি 

এই স্থাবরজঙ্গমাআ্সক সমস্ত ভুবন একত্র করিয়া বহন করি, 
তথাপি আমি পরিশ্রীস্ত হইব ন।। আমার এত বল। 

গরুড়ের এইরূপ উক্তি শুনিয্ব। সর্বলোকহিতকারী কিরীট- 
ধারী শ্রীমান্ দেবরাজ কহিলেন, হে বিহগরাজ ! তুমি যাহ! 
কহিলে তোমাতে সকলই সম্ভব; এক্ষণে তুমি আমার সহিত 
পরমোত্কৃষ্ট বন্ধুতা স্থাপন কর। আর যদি তোমার অম্বতে 

প্রয়োজন ন। থাকে, আমাকে প্রদান কর; তুমি যাহাদিগকে 

দিবে, তাহারা কেবল আমাদিগের উপর অত্যাচার করিবে। 
গরুড় কহিলেন, হে সহক্সাক্ষ ! আমি কোনও কারণ বশতঃ 

অস্থত লইয়। যাইতেছি ; কিন্ত কাহাঁকেও পান করিতে দিব 

না। আমি বে স্থানে ইহা রাখিব, যদি পার, তথা হইতে 
হব্রণ করিয়া! আনিও। ইন্দ্র কহিলেন, হে পক্ষীন্দ্র! তুমি 
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যাহা কহিলে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম, অভিলষিত বর 

প্রার্থনা কর। তখন গরুড় কদ্রপুক্রগণের দৌরাত্ম্য ও ছলকৃত 
মাতৃদাস্য স্মরণ করিয়া কহিলেন, অমি সকলের প্রভু হইয়াও 
তোমার নিকট এই প্রীর্থন। করিতেছি যে, মহাঁবল ভুজগগণ 
আমার ভক্ষ্য হউক । দেবরাজ গরুড়কে তথাস্ত্র বলিয়। মহাত্া 
দেবদেব যোগীশ্বর হরির নিকট উপস্থিত হইলেন । তিনি শুনিয়া 

গরুড়োক্ত বিষয়ে স্বীয় সম্মতি প্রদান করিলেন। অন্তর 

ভগবান্ ত্রিদশনায়ক পুনর্ববর গরুড়কে কহিলেন, তুমি অন্বত 

স্থাপন করিলেই আমি হরণ করিয়। আনি ॥ * 

এইরূপ সম্ভাষণ করিয়। দেবরাজ বিদীয় হইলে, গরুড় 

মাতৃস্মীপে উপস্থিত হইলেন, এবং হৃষ্ট মনে সমস্ত সর্পদিগকে 
কহিলেন, আমি অন্থত আনিয়াছি, কুশের উপর রাখিয়া 

দিব; তোমরা স্বরায় আ্রান ও মঙ্গলাচরণ কারিয়া পান কর। 
দেখ, তোমরা যেরূপ কহিয়াছিলে, আমি তাহাই সম্পাদন 

করিলাম ; অতএব অগ্প্রভৃতি আমার জননী দাসীভাব হইতে 

মুক্ত হউন। সর্পেরা তীহাঁকে তথাস্ত বলিয়। স্নান করিতে 

গেল; এবং ইন্দ্রও অবসর বুঝিয়া আগমন পুর্ববক অস্ত 

গ্রহণ করিয়া পুনর্ববার স্বর্গারোহণ করিলেন । সর্পের! সান; 
ক্রিরা জপবিধি ও মঙ্গলাচরণ সমাধান করিয়। হৃষ্ট চিত্তে 

অমুতপানাভিলাষে সেই প্রদেশে উপস্থিত হুইল । কিন্ত্বু গরুড় 

যে কুশাসনে রাখিবেন বলিয়াছিলেন, তথায় অস্থত না দেখিয়া 
বিবেচন। করিল, আমর! যেমন ছল করিয়া বিনতাকে দাসী 

করিয়াছিলাম, তেমনই ছল করিয়া অ্বৃত গ্রহণ করিয়াছে । 

পরে, এই স্থানে অম্বত রাঁখিয়াছিল বলিয়!, তাহারা কুশা- 
সন চাঁটিতে লাগিল, এবং তাহাঁতেই তাহাদের জিহবা দুই 
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খণ্ডে বিভক্ত হুইল । অস্তস্পর্শ দ্বারা কুশের নাম পবিত্রী 

হইল । 

মহাঁজ! গরুড় এই দ্ধপে অস্বতের হরণ ও আহরণ এবং 
সর্পগণের দ্বিজিহবত! সম্প।দন করিয়াছিলেন । তদনস্তর মহাযশাঃ 

খগকুলছুড়ামণি পরম হৃষ্ট চিন্তে সেই কাননে বিহার করিয়া 

ভুজঙ্গগণ ভক্ষণ পূর্বক স্বীয় জননীর আনন্দ জন্মাইতে লাগিলেন। 
যে নর ব্রাঙ্গণসভাতে এই উপাখ্যান শ্রবণ অথব। পাঠ করে, 
সে মহাত্স। বিহগরাজ গরুড়ের মীহাজ্স্যকীর্তন দ্বারা পুপ্যসঞ্চয় 

করিয়া স্বর্গরোক্ুণ করে, সন্দেহ নাই । 

শিশির ৮০৪ 
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সিকি, ৬ পপ শেপার শার্িিিিউলালীপাশ পিস পে আজ পাত 

শৌনক কহিলেন, হে সৃতনন্দন ! ভুজঙ্গজননী কক্র স্বীয় সম্তান- 
দিগকে, এবং বিনতাতিনয় অরুণ আপন জননীকে, ষে কারণে 

শাপ দেন, আর" মহাঁতা কশ্যপ ক্র ও বিনতাঁকে যে বর 

প্রদান করেন, এবং বিনতাগ্ার্ভসম্তৃত বিহগযুগলের নাম তুমি 

ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত বর্ন করিলে । কিন্ত্ত এ পর্যন্ত সর্পগণের 

নাম কীর্তন কর নাই । এক্ষণে আমরা প্রধান গ্রীধান অর্পের 

নাম শ্রবণে বাসন। করি । | 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন ! সর্গগ্ণ অসংখ্য, অতএব 

তাহাদের সকলের নাম কীর্তন করিব না। প্রধান প্রধানের 

নামোলেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন । 

শেষ নাগ সর্বব প্রথমে জন্মেন, তদনম্তর বাস্থকি, তণ্পরে 

এরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনপ্জয়, কালিয়,, মণিনাগ, আপুরণ, 

পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনীল, কল্মাষ, শবল, আধ্যক, 

উগ্রক, কলশপোতক, শুরামুখ, দধিমুখ, বিমলপিগুক, আগ্ত, 

করোটিক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্টানক, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, 
বাহ্াকর্ণ, হস্তিপদ, মুদগরপিগুক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, 

সংবর্তক, পদ্ম, পদ্ম, শঙ্ঘমুখ, কুম্াগুক, ক্ষেমক, পিগারক, 

করবীর, পুস্পদংষ্, বিল্বক, বিশ্বপাওুর, মুষকাদ, শঙ্খশিরাঃ, পু্- 

ভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরা্, 
শঙ্খপিণু, বিরজাঃ, স্থবাহু, শালিপিগু, হস্তিপিশু, পিঠরক, স্ুমুখ, 
কৌণপাসন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, 
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হলিক, কর্দম, বন্মূলক, কর্কর, অকর্কর, কুত্োদর ও মহোদর । 

হে দ্বিজোত্তম ! প্রধান প্রধান নাগের নাম শুনাইলাম ; বাহুল্য- 

ভয়ে অপরাপরের নাম কীর্তন করিলাম নাঁ। ইহাদের সন্তান 

ও সন্তানের সন্তান অসংখ্য; এই নিমিত্ত তাহাদের কথা 

বলিলাম না । বহু সহস্র, বনু প্রযুত, বহু অর্ববুদ সর্প আছে, 
তাহাঁদের সংখ্যা কর! অসাধ্য । ] 

শপ পাদ সপিটাকাটিসপপ্পি টিটি সী 



ষট্ত্রিংশ অধ্যায়-_আস্তীকপর্ব। 

৮ পপিশিশপিপিপিসপাশ পি টিন িস্প্রুস্-25 শিপ পি পপ 

শৌনক কহিলেন, বশুস সূতনন্দন ! তুমি মহাবীর্য্য হুরাধর্ষ 
সর্পগণের নাম কীর্তন করিলে শ্রবণ করিলাম, সর্পেরাঁ মাতৃদত্ত 
শপ শ্রবণানস্তর“কি করিয়াছিল, বল। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহামশাঃ ভগবান্ শেষ নাগ, মাতৃসমীপ 

পরিত্যাগ পুর্ববক জটাচীরধর, বায়ুভক্ষ, দৃঢব্রত, একা গ্রচিত্ত, ও 
জিতেক্দ্িয় হইয়া, গন্ধমাঁদন, বদরী, গোকণ, পুক্কর ও হিমালয় 

প্রস্ততি প্রসিদ্ধ পরম পবিত্র তীর্ঘে ও আশ্রমে ঘোরতর 'তপস্যা৷ 

করিতে লাগিলেন । তপস্ত। করিতে করিতে তাহার শরীরের 

মাংস, ত্বক্ ও শির! সকল শুক্ষ হইয়া গেল। সর্ববলোকপিতামহ 

ব্রক্ম। শেষের অবিচলিত ধের্য ও তাদৃশী দশা দর্শন করিয়। 
কহিলেন, হে শেষ ' তুমি একি করিতেছ ? প্রজালোকের মঙ্গল 

চিন্ত। কর, তোমার কঠোর তপস্থয। দ্বারা সকল লোক তাপিত 

হইতেছে ; তোমার মনে কি অভিলাষ আছে ? আমার নিকট 

ব্যক্ত কর। শেষ কহিলেন, আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত 
ছুরাশয়, আমি তাহাদিগের সহিত বাঁস করিতে অনিচ্ছু; 

আপনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন। তাহারা সতত শত্রুর 

হ্যায় পরস্পর দ্বেষ করে; আর যেন তাহাদের মুখাবলোকন 

করিতে না হয়, এই অভিলাষে আমি তপস্যা করিতেছি । 

তাহারা অনবরত সপুজ্র! বিনস্ভার অহিতাচরণ করে । বিহগরাজ 

বৈনতেয় আমাদের আর এক ভ্রাতা আছেন; তিনি পিতৃদত্ত 
বরপ্রভাবে অতিশয় বলবান্ হইয়াছেন। আমার ভ্রাতারা সর্ববদ! 
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তাহার বিদ্বেষ করে। অতএব আমি তপস্যা দ্বার শরীর 

পরিত্যাগ করিব; বাসনা এই, যেন জন্মান্তরেও তাহাদের 

মুখাবলোকন করিতে না হয়। 

এইরূপ শেষবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ কহিলেন, বস ! 
আমি তোমার ভ্রাতৃগণের আচরণের বিষয় সকলই জানি ; আর 
মাতৃশাপে তাহাদের ষে মহ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাঁও 

জানি। কিন্তু পূর্বেবেই সেই শাপের পরিহাপ্ করা আছে। 
অতএব ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত তোমার খেদ করিবার আবশ্যকতা 

নাই। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলধিত বর প্রীর্থন কর. 

অন্ক আমি তোমাকে বর প্রদান করিব। আমি তোমাকে 

অতান্ত স্েহ করি। সৌভাগ্যক্রমে তোমার বুদ্ধি ধন্মপখবপ্তিনী 
হইয়াছে । প্রার্থনা করি, উত্তরোত্তর তোমার ধশ্ধে অচল! মতি 

হউক । শেষ কহিলেন, হে পিতামহ ! এই মাত্র বর প্রীর্থন। 

করি, যেন আমার মতি শম, তপ ও ধন্মে সতত রত থাকে । 

ব্রহ্মা কহিলেন, আমি তোমার শম দম দর্শনে সাতিশয় শীত 

হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে এক অনুরোধ করিতেছি, 

প্রজাদিগের হিতার্থে তোমাকে তাহা রক্ষা করিতে হুইবেক। 
তুমি অরণ্য, গিরি, সাগর, গ্রাম, নগরাদি সমেত এই বিচলিতা 

পৃথিবীকে এ ূপে ধারণ কর, যেন উহা অচলা হয়। শেষ 
কহিলেন, হে বরদ ! প্রজাঁপতে ! মহীপতে ! ভূতপতে ! জগণ- 
পতে ! আপনকার আঁজ্ঞ! প্রমাণ, আমি পৃথিবীকে নিশ্চল 

করিয়া ধারণ করিব, আপনি আমার মস্তকে ন্যস্ত করুন। 

ব্রক্ষা কহিলেন, হে ভুজগরাজ ! পৃথিবী তোমাকে পথ দিবেন, 
তদ্দারা তুমি তাহার অধোভাগে গমন কর। তুমি পৃথিবীকে 

ধারণ করিলে, আমি পরম পরিতোষ পাইব। 



আস্তীকপর্কৰ | ১৬১ 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পকুলাগ্রজ শেষ নাগ তথাস্ত বলিয়! 

ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন । তদবধি তিনি এই সসাগর' ধরণীকে 
মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। এই রূপে প্রতাপবান্ ভগবান্ 

অনন্ভতদেব, দেবাঁদিদেব ব্রক্মার আদেশানুসারে, একাকী বস্থধা 

ধারণ করিয়া পাঁতালে অবস্থিতি করিতেছেন । সর্ববদেবঞ্ঞেন্ঠ 
ভগবান পিতামহ বিনতাতিনয় বিহগরাঁজ গরুড়ের সহিত 
অনন্তদেবের মৈত্রী স্থাপন করিয়। দিলেন । 



সগুত্রিংশ অধ্যায় আস্তীকপর্ধ ৷ 

উতর: ৯০60-34-40 জেড সপ 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাঁগকুলশ্রেষ্ট বাস্তকি মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণা- 
নন্তর সেই শাপমোচনের উপায় চিন্ত। করিতে লাগিলেন । 

ভতগ্ুপরে তিনি এরাবত প্রভৃতি ধন্মপরায়ণ "সমস্ত ভ্রাতৃগণের 
সহিত মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। বাস্থকি কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ ! 

জননী আমাদিগকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই 

বিদিত আছ'। আইস, সকলে মিলিয়। সেই শাপমোচনের উপায় 

চিন্ত! করি । সর্ববপ্রকার শপেরই অন্যথ। হইবার উপায় আছে; 

কিন্তু মাতৃদন্ত শাপ হইতে পরিত্রাণের কোনও পথ নাই। 

বিশেষতঃ, জননী অবিনাশী, অপ্রমেয়স্বরূপ, সত্যলোকাঁধিপতি 

ব্রহ্মার সমক্ষে আমাদিগকে শাপ দিয়াছেন, ইহাতেই আমার 

হৃশুকম্প হইতেছে । নিশ্চিত বুঝিলাম, আমাদের সমূলে বিনাশ 

উপস্থিত ; নতুবা কি নিমিত্ত অবিনাশী ভগবান শাপদাঁনকাঁলে 

জননীকে নিবারণ করিলেন ন।? অতএব, যাহাতে সমস্ত 

নাগকুলের ভাবী নিপদ্ হইতে পরিন্রাণ হয়, আইস, সকলে 
একত্র হইয়। তাহার উপায় চিন্তা করি; কোনও ক্রমেই 
কালাতিপাতত কর! উচিত নহে । আমরা সকলেই বুদ্ধিমীন্ ও 

বিচক্ষণ ; মন্ত্রণা করিয়া অবশ্যই শাঁপমোক্ষের কোনও উপায় 
উদ্ভাবিত করিতে পারিব। দেখ! পুর্বব কালে ভগবান্ অগ্নি 

অন্যহিত হইয়াছিলেন, কিন্ত দেবতার! মন্ত্রণাৰলে তীহা'র উদ্ভাবন 
করেন । এক্ষণে যাহাতে জনমেজয়ের সর্পসত্র না হইতে পায়, 

অথবা বিফল হইয়া যায়, এমন উপায় করিতে হইবেক। 
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এইরূপ বাস্তকিবাকা আবণ করিয়া, নীতিবিশাঁরদ সমবেত 

কদ্রেনন্দনেরা তথাস্ত্ব বলিয়া উপস্থিত কাধ্য সাধন বিষয়ে 

প্রতিজ্ঞ। করিল। তন্মধ্যে কোনও কোনও নাগ কহিল, আমর! 

ব্রক্ষণের স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া জনমেজয়ের নিকট এই ভিক্ষা! 
চাহিব যে, তুমি যজ্ঞ করিও না। কতকগুলি পপ্ডিতাঁভিমানী 
নাগ কহিল, চল, সকলে গিয়। তাহার মন্ত্রী হই, তাহা হইলে 

তিনি সকল বিধয়েই কার্যাকাধ্য নিরূপণের নিমিত্ত আসা- 
দিগকে জিজ্ঞ।স। করিবেন ;» তখন আমর! যাহাতে যজ্ঞ না 

হইতে পায়, এরূপ পরামর্শ দিব। সেই অন্শধারণ বুদ্ধিমান্ 
রাজ! আমাদিগকে নীতিবিষ্ভাবিশারিদ দেখিয়! অবশ্যই যজ্ঞ 

বিষয়ে মত জিন্ভাসা করিবেন । আমর! এহিক ও পাঁরলৌকিক 
অশেষ বিষম দোষ দর্শাইয়। ও অপরাপর ভুরি ভূরি কারণ 
নির্দেশ কক্িম্।, এ রূপে নিষেধপক্ষে মত দিব যে, আর সে 

ষজ্ত হইতে পাইবেক ন|।। অথব! যে সর্পসত্রবিধান্জ্ঞ রাঁজ- 

কার্যতণ্পর বাক্তি সেই যজ্ঞের উপাধ্যায় হইবেন, আমাদের 

মধ্যে কোনও নাগ গিয়। তাহাকে দংশন করুক, তাহা হইলেই 

তাহার স্বৃত্যু হইবেক! এই জূপে উপাধ্যায় মরিলে আর সে 

বজন্ত হইবেক না। তন্ভিন্ন সর্পসত্রজ্ঞ আর আর যে সকল 

ব্যক্তি যজ্ঞের খন্বিক হইবেন, ভাহাদিগকেও দংশন করিব ; 

তাহ! হইলেই কাধ্য সিদ্ধ হইবেক। ইহা শুনিয়া অন্যান্তি 

ধন্মাত্সা দয়ালু নাগ কহিল, এ তোমাদের অতি অসৎ পরামর্শ 

ব্রক্মহত্যা কোনও ক্রমেই বিধেয় নহে, বিপশুকালে নিশ্মলধন্ম্ন- 

মূলক প্রতীকাঁর চিন্তা করাই প্রশস্ত কল্প, অধশ্মপরায়ণতা 

সমস্ত জগণ্ড উচ্ছিন্ন করে । আর আর নাগেরা কহিল, আমর 

জলধরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া বারিবর্ণ দ্বারা বজ্ীয় প্রদীপ্ত 
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হুতাঁশন নির্বাণ করিব; আর খত্বিক্গণ রজনীযোগে যখন 

অনবহিত থাঁকিবেন, কোনিও কোনও নাগ সেই সময়ে যজ্ঞ্- 

পাত্র সকল হরণ করিয়া আনিবে, তাহা হইলেই বজ্র 

বিদ্ব ঘটিবেক। অথবা, শত সহর্জ নাগগণ সকলকেই এক 
কালে দংশন করুক, এরূপ করিলে অবশ্টযই তাহাদের ত্রাস 

জন্মিবেক। কিংবা ভুজগেরা অতি অপবিত্র স্বীয় মুত্র পুরীষ 
দ্বারা সংস্কৃত সু বস্ত সকল দূষিত করুক। আর আর 
নাগেরা কহিল, আমরাই দেই , যজ্ঞের খত্বিক হইব, এবং 
অগ্নেই দক্ষিণ দ!ও বলিয়। যন্তন্ত ভঙ্গ করিব। এইরূপ করিলে 

রাজা জনমেজয় আমাদিগের বশীভূত হইয়া আমাদিগেরই 
ইচ্ছানুরূপ কলম করিবেন। কেহ কেহ কহিল, রাজা ঘৎকাঁলে 

জলক্রীড়া করিবেন, তখন তাহাকে রুদ্ধ করিয়া গৃহে আনিয়! 
বন্ধন করিয়। রাখিব, তাহা হইলেই যজ্ঞ রহিত স্ক্ছবে । আর 

কতকগুলি পঞ্ডিতম্মন্য মুর্খ নাগ কহিল, অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ 
করিয়া রাজাকেই দংশন করা ভাল, তাহা হইলেই সকল সম্পন্ন 

হইল ; রাজা! মরিলেই সকল অনর্থের মুলোচ্ছেদন হুইবেক । 

মহারাজ ! আমাদিগের যেরূপ বুদ্ধি তদন্ুুরূপ কহিলাম ; এক্ষণে 
তোমার যেরূপ অভিমত হয়, কর। 

নাগরাঁজ বাস্ুকিকে ইহা কহিয়। নাঁগগণ তদীয় মুখ নিরীক্ষণ 

করিভে লাগিল । বাস্থকি কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, 

হে ভূজঙমগণ ! তোমর! সকলে যে পরামর্শ স্থির করিলে 

তাহা আমার মতে কর্তব্য বোধ হইতেছে না। তোমরা! যাহ! 

যাহা কহিলে, তাহার কিছুই আমার অভিমত নহে । কিন্ত 

যাহাতে তোমাদের হিত হয়, এমন কোনও উপায় দেখিতে 

হইছবক । আপনার ও জ্ভাতিবর্গের হিতার্থে, আমার মতে মহাত্বা 
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কশ্যপকে প্রসন্ম করাই সর্ব্বোগুকুষট উপায় । তোমাদিগের 
বচনান্গুসারে কাধ্য করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। 
যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, তাহা আমিই বিবেচনা করিয়া, 
স্থির করিব। এক্ষণে আমি কুলজ্যেষ্ঠ, স্তরাং যাবতীয় দোষ 
শুণ আমার উপরেই পড়িবেক ; এই নিমিত্তই আমি বিশেষ 
দুঃখিত হইতেছি। 

০০০ ৯৬১৯১০০০০7 চি 
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পা পপ স্পা 0৫না পিজা পপ স্পা লা 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণের ও বাস্থুকির বাক্য শ্রবণ করিয়। 

এলাপত্র নামে এক নাগ বাঞঙ্ুকিকে সন্বোধিরা কহিল, হে 

নাগরাজ ! যিনি যাহা বলুন, কোনও ক্রমে'সে বত অন্যগ! 

হইবার নহে,, এবং পাণ্ুকুলোন্ভৰ,ষে বাজা জনমেজয় হইতে 
আমাদের কুলক্ষরসমন্তাবনা হইয়াছে, তাহাকেও বঞ্চনা করিতে 

পারা যাইবেক না। যে ব্যক্তি দৈবছুবিপাকগ্রস্ত হয়, তাহার 
দৈবই ' অবলম্বন কর উচিত; এমন স্থলে দৈব ব্যতিরেকে 

পরিত্র'ণের আর, উপায় নাই । হে নাগগণ! আমাদিগেরও এ 

দৈব ভয়, অতএব দৈবই অবলম্বন করা শ্রেয়ত। এ বিসয়ে 
আমি যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। 

যণ্কাঁলে জননী আমাদিগকে শাপ শরদান করিলেন, আমি 

মাতৃক্রোড়ে থাকিয়! ভয়াকুলিত চিন্তে দেবতাদিগের এই বাক্য 
আবণ করিলাম দেবতারা শাঁপআবণে একান্ত ছুঃখিত হইয়া 

ব্রঙ্মার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে দেবদেব ! কঠিন হৃদয়! 

কদ্র আপনার সমক্ষে স্বীয় প্রিয়তম তনয়দিগকে নিষ্ঠুর শাপ 
দিলেন ; কোনও জননী কোনও কালেই এরূপ বিরূপ আচরণ 

করেন নাই । আপনিও তথাস্তব বলিয়া তাহার বাক্যই প্রমাণ 

করিলেন । কি কারণে তাহাকে নিষেধ করিলেন না, আমরা 

জানিতে বাঁসনা করি । ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ !' সপেরা 

অতি ক্রুরম্বভাব, তীক্ষবিষ, ঘোঁররূপ, ও অসংখা, অতএব আমি 
প্রজাদিগের হিতার্ে কত্রকে নিবারণ করি নাই । কিন্তু যে 
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সকল সর্প অতি তীক্ষবিষ, ক্ষুদ্রাশয়, ও অকারণে পরহিংসক, 
তাহাদিগেরই বিনাশ হুইবেক ; বাহার! ধন্মপরায়ণ, তাঁহদের 

কোনও ভাবন। নাই । সেই কাল উপস্থিত হইলে, যে উপায়ে 

তাহাদের ভয়মোচন হইবেক, তাহাঁও কহিতেছি, শ্রবণ কর। 

যাধাবরবংশে জরগুকারু নামে তপন্বী, জিতেক্দ্িয়, ধীম্ন্, মহধি 
জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই জরৎ্কাঁরুর আস্তীক নামে পুজ্ 

জন্মিবেক ; তাহা হইতেই সর্পসত্রের নিবারণ হইবেক এবং 

যে সকল সর্প ধন্মপরাঁয়ণ *তাহারা রক্ষা পাইবেক । দেবগণ. 

পিতামহবাক্য শ্রবণ করিয়া! জিত্ভ্াসিলেন, হে" প্রভো। ! মহা- 

তপীঃ মহাঁবীধ্য, মহামুনি জরত্কাঁরু কাহার গর্ভে" সেই মহাত্স। 
পুজ উৎপাদন করিবেন ? ব্রহ্মা কহিলেন, মহাবীর জরৎকাঁরু 
মুনি সনান্গী কন্তাতে সেই মহাবীধ্য পুজ্র উত্পাদন করিবেন । 
সর্পরাজ বাস্কির জরত্কারু নামে এক ভগিনী আছে, 

তাহার গর্ভে সেই পুজ্র জন্মিবেক, এবং সেই পুজই সর্পগণের 

শাপমোচন করিবেক । দেবগণ শ্রবণমাত্র তথাস্ত বলিলেন ; 

ব্রহ্মাও দেবতাদিগকে পুর্বেবাস্ত বাক্য কহিয়! স্বর্গারোহণ 
করিলেন । 

* অতএব, হে নাগরাজ বাস্থকে ! এক্ষণে আমার অভিপ্রায় 

এই যে, নাগকুলের ভয়শান্তি নিমিত্ত ব্রতপরায়ণ যাচমান 

জরত্কারু খষিকে ভিক্ষাস্বরূপ জরৎকারুনাক্দী ভগিনী প্রদান 

কর। আমি শাপমোচনের এই উপায় শ্রবণ করিয়াছি । 
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-- শাতী সিসির ভাটা 

উগ্রশ্রবাঁঃ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! সমস্ত নাগগণ এলাপত্রবাক্য 
শ্রবণে সাতিশয় হধিত হইয়া শত শত সাধুবাদ প্রদান 
করিতে লাগিল । বাস্থকিও শুনিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, 

এবং .তদবধি, স্বীয় স্বসা জরশুকারুকে পরমাদরে পরিপীলন 
করিতে লাগিলেন । 

এই ব্ূুপে কিয় কাল অতীত হইলে পর, দেবতারা 

সমুদ্র মস্থন আরম্ভ করিলেন। অতি বলবান্ নাগরাজ বাস্থকি 

মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। দেবগণ মস্থনকাধ্য সমাপন করিয়া, 

বাস্থকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ব্রহ্মার নিকট উপস্ফিত 

হইলেন এবং বিনযবচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! বাস্থকি 

মাতৃশাপে ভীত হইয়। সাতিশয় পরিতাপ পাঁইতেছেন। ইনি 

জ্ঞাতিবর্গের হিতৈথী, আপনি কৃপা করিয়া উহার মনোৌবেদন। 

দূর করুন। বাস্থকি সতত আমাদের হিতৈষী ও শ্রিয়কারী । 
হে দেবদেব ! প্রসন্ন হইয়া ইহার মানসিক ক্লেশ নিরাকরণ 

করুন । 

দেবগণের অভ্যর্থনা শুনিয়। ব্রহ্গ। কহিলেন, হে অমরগণ ! 

পুর্ব কাঁলে এলাপত্র ইহাকে যাহা কহিয়াছিল, তাহা আমারই 
বাক্য । নাগরাজ বাস্তকি যথাসময়ে তদনুযায়ী কাধ্য করুন, 

যাহারা পাঁপাত্সা, তাহাদিগেরই বিনাশ হইবেক, ধন্ধপরায়ণ- 

দিগের কোনও আশঙ্কা নাই। দ্বিজশ্রেষ্ঠ জরত্কার জন্মগ্রহণ 
করিয়া কঠোর তপস্থায় একাস্ত রত হইয়াছেন; বাস্কি* 
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ঘথাকালে তাহাকে ভগিনী দান করুন। এলাপত্র নাগকুলের 

হিতজনক ষে বাক্য কহিয়াছে, তাহা! কদীচ অন্যথা হইবেক না । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এইক্সপ প্রজাপতিবাক্য শ্রবণানস্তর 

নাগরাজ বাস্ুকি, জরশ্কারুকে ভগিনীদানসংকল্প করিয়া, বনু- 

সংখ্যক লাগগনকে তগুসমীপে নিষত অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত 

নিযুক্ত করিলেন। কহিয়া দিলেন, জরতুকাঁরু ভার্ষ্যাঁপরি গ্রহের 
বাসন! প্রকাশ "করিলে ত্বরায আমাকে অংবাদ "দিবে, তাহা 

হইলেই আমাদিগের কল রক্ষা হইবেক। 

- শশী স্টিল 

ন্. 
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বিশ ৮ পপ 

পা লিপি 

শৌনক কহিলেন, হে সুতনন্দন! তুমি জরতুকাঁরু নামে যে 
ম্হাত্স। খষির চরিত কীর্তন করিলে, তাহার .নামের অর্থ শুনিতে 
বাসনা করিণ তিনি যে জরণুকারু নামে সূমণ্ডলে বিখ্যাত 
হইলেন, ইহার কারণ কি? তুমি কৃপা করিয়া জরতুকারু 
শব্দের যথার্থ অর্ধ, ব্যাখ্যা কর। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,” জরগুশব্দের অর্থ ক্ষীণ, কারুশব্দের 

অর্থ দারুণ । তাহাঁর শরীর অতিশয় দারুণ ছিল, ধীমান মহষি 

সেই দারুণ শরীরকে কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ 

করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি লোকে জরণুকারু নামে 

বিখ্যাত । উক্ত হেতু বশতঃ বাস্কির ভগিনীর নামও জরতুকারু । 

ধর্্দাত্সা শৌনক শুনিয়। কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন, এবং 

তাহাকে সম্বোধন ক্লরিয়! কহিলেন, সুতনন্দন ! যাহা কহিলে, 
যুক্তিসিদ্ধ বটে। তুমি বাহ! যাহা কহিলে, সকলই শ্রবণ 
করিলাম । এক্ষণে আস্তীকের জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি । 

উগ্রশ্রবাই শৌনকবাক্য শ্রবণ করিয়া শাক্্রান্ুসারে কহিতে 

লাগিলেন । মহামতি বাস্থকি, সমস্ত নাগগণকে আদেশ দিয়া, 

জরণ্কারু খষিকে ভগিনীদাঁন করিবার নিমিত্ত উদ্ভত হইয়া 

বহিলেন। বহু কাল অতীত হইল, সেই উদ্ধরেতাঃ মহধি কোনও 

ক্রমে দাঁরপরিগ্রহে অভিলাধী হইলেন না; কেবল তপক্ঠারত, 
বেদাধ্যয়নতত্পর, ও নির্ভয়চিত্ত হইয়া ভূমগুলে ভ্রমণ করিতে 
লাখিলেন। কিয় কাল অতীত হইলে পর, কুরুবংশীয় পরীক্ষিৎ 
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পৃথিবীর রাজ! হইলেন । তিনি স্বীয় প্রপ্পিতামহ মহাবাহু পাঁপ্ুর 
হ্যায় ধনুধিগ্ভাপারদর্শী, যুদ্ধে ছুদ্ধর্য ও মৃগয়াশীল ছিলেন । রাজা 
সর্ববদাই মগ, মহিষ, ব্যাত্র, বরাহ, ও অন্য অন্য বহুবিধ বহ্থা 

জন্ত বধ করিয়! ভূমগ্ডলে ভ্রমণ করেন । একদ। তিনি বাণ দ্বার 
এক স্বগ বিদ্ধ করিয়। পুষ্ঠদেশে ধন্ুপ্র্হণ পূর্বক তদনুসরণক্রমে 
গহন বনে প্রবিষ্ট হইলেন । এই রূপে ভগবান্ মহাদেব বজ্জমুগ 
বিদ্ধ করিয়া হস্তে ধনুর্ধারণ পুর্ববক ন্বর্গে সেই ম্থগেত্ অন্বেষণার্থে 

ইতস্তত ভ্রমণ করিয়াছিলেন । রাজ। পরীক্ষিতের বাঁণে বিদ্ধ 

রি কোনও মৃগই জীবিত থাকে ন। ও পল[য়ন করিতে পারে 

|; কিন্তু সেই মুগ যে বিদ্ধ হইয়াও অদর্শন প্রণপ্ত হইল, সে 

কেবল তাহার অবিলন্দে স্বর্গপ্রাণ্তির কারণ হইল । 

রাজ! পরীক্ষিৎ সেই মগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে 

দূরদেশে নীত হইলেন, এবং শ্রীস্ত ও তুষ্তার্ত হইয়া এক 

গোচারণস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক খবি স্তনপানপবায়ণ 

বসগণের মুখনিঃস্ত ফেন পান করিতেছেন । রাজা ক্ষুৎপিপাসায়, 

অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, অতএব সস্বরু গমনে মুনির নিকট 

উপস্থিত হইয়! জিজঞ্কাসা করিলেন, ভো ভো মুনীশ্বর! আমি 
অভিমন্যুতনয় রাজ। পরীক্ষিত । এক মুগ আমার বাণে বিদ্ধ 

হইয়া পলায়ন করিয়াছে, আপনি দেখিয়াছেন কি না। সেই 

মুনি মৌনব্রত, অতএব কিছুই উত্তর দ্রিলেন না। রাজা ক্ুদ্ধ” 
হুইয়া ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমীপপতিত ম্বৃতসর্প উঠাইয়া তাহার 

স্কন্ধে ক্ষেপণ করিলেন । খষি তাহাতে কুষ্ট হইলেন না ও ভাল 

মন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন রাজ! মুনিকে তদবস্থ দেখিয়। 

অক্রোধ হইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মুনি সেই 

অবস্থাতেই রহিলেন । মুনীশ্বর অতিশয় ক্ষমাশীল ছিলেন, এবং 
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মহারাজ পরীক্ষিতকে অত্যন্ত ধশন্মপরায়ণ জানিতেন, এজন্য 

নিতান্ত অবমানিত হইয়াও তাহাকে শাপ দিলেন না। ভরত- 

কুলপ্রদীপ রাজাও সেই মহধষিকে তাদৃশ ধশ্মপরায়ণ বলিয়া 
জানিতেন না, এই নিমিত্তই তাহার তাদৃশ অবমাননা করিলেন । 

সেই মহবষির অতি তেজন্বী তপঃপরায়ণ এক যুবা পুজ্ 

ছিলেন। তাহার নাম শৃঙ্গী। শৃঙ্গী স্বভাবতঃ অতিশয় ক্রোধ- 
পরায়ণ ছিলেন, এক বার ক্রুদ্ধ হইলে শত শন্ত অনুনয়বচনেও 

গ্রাসন্গ হইতেন না। তিনি অতি সংযত হইয়া সময়ে সময়ে 
সর্ববলোকপিতাঁমহু, সর্ববভূ তহিতকারী ত্রঙ্গদর উপাসনা করিতে 

যাইতেন। এক দিন তিনি উপাসনান্তে ব্রহ্মার অনুজ্ঞা লইয়া 

গৃহ প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার সখা কশ 

নামে এক খধিপুজ্র হাসিতে হাসিতে কৌতুক করিয়া তাহার 
পিতৃবৃত্তান্ত বর্ণন 'করিলেন। শৃঙ্গী অতিশয় কোপনস্বভাব ও 
বিষতুল্য, পিতার অপমানবার্তা শ্রবণমাত্র রোষবিষে পরিপুর্ণ 

হইলেন। কৃশ কহিলেন, অহে শুঙ্গিন! তুমি এমন তপত্বী ও 
তেজস্বী ; কিন্তু তেমোর পিত। স্কন্ধে মৃত সর্প বহন করিতেছেন । 

অতএব আর তুমি বৃথা গর্ব করিও না, এবং আমাদিগের মত 
বেদবিৎু সিদ্ধ তপস্থী খষিপুজ্রেরা কিছু কহিলেও কোন কথ। 

কহিও না। এখন তোমার পুক্ুষত্বাভিমান কোথায় রহিল ও 

সেই সকল গর্বববাক্যই বা কোথায় গেল ? কিঞ্চিত পরেই 

দেখিবে, তোমার পিতা শব বহন করিতেছেন । আমি তোমার 

পিতার তাদৃশ অবমানন। দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। 
কিন্ত্রু সেইরূপ অবমানিত হইলে যাহা করা উচিত, তিনি 

তদনুরূপ কোনও কম্ম করেন নাই । 
পাতি ০ পপ নিন ৮০০ রর 
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উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তেজন্বী শৃঙ্গী কৃশের নিকট পিতার শব- 
বহুনবার্তা শ্রবণ করিয়া কোপানলে জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, 

এবং কৃশের দিক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রিয় বাকেযে সন্বোধিষা 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য ! কি নিমিত্ত আমার পিতা ক্ষন্ধে স্বৃত 
সর্প ধারণ করিতেছেন, বল। কৃশ কহিলেন,* রাজ। পরীক্ষি€ 

সৃগয়ায় ভ্রমণ*করিতে করিতে তোমার পিতার স্ন্ধে মৃত সর্প 

ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। শুঙ্গী কহিলেন, হে কৃশ! আমার 
পিতা রাজা পরীক্ষিতের কি অপরাধ করিয়াছিলেন, স্বরূপ বর্ণন 

কর; পরে আমি আপন তপস্ঠার প্রভাব দেখাইতেছি। কৃশ 

কহিলেন, অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিত ম্বগয়ারসে ব্যাসক্ত 

হইয়া একাকী অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এক মৃগ 

তাহার বাঁণে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিলে, বাজ। তাহার আন্বে- 

ষণার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এই স্থানে উপস্ফিত 

হইলেন, এবং ক্ষুত্পিপাসায় কাতর ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়। 

তোমার পিতাকে পলাঁয়ত মৃগের কথা বারংবার জিত্ভাসিতে 

লাশিলেন। তোমার পিতা মৌনব্রতাবলম্বী, অতএব কিছুই উত্তর 
দিলেন না। রাজা রুষ্ট হইয়া অটনী দ্বারা তাহার স্ষন্ধে 
সৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছেন । তোমার পিত। তদবধি তদবস্থই 

আছেন, রাজা নিজ রাজধানী হস্তিনাপুর প্রস্থান করিয়াছেন । 

এই ব্ধূপে পিতৃক্ষন্ধে স্বৃতসর্পক্ষেপণবার্তী শ্রবণ করিয়া খবি- 
কুমার শৃঙী ক্রোধানলে প্রহ্রলিত হইলেন, তীহার নয়নযুগল 
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লোহিতবর্ণ হই । তেজন্বী শুঙ্গী ক্রোধে অন্ধ হইয়া আচমন 
পূর্বক এই বলিয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন, যে রাজ- 
কুলাধম মৌনব্রতপরায়ণ বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ 
করিয়াছে, অতি তীক্ষতেজাঃ তীক্ষবিষ সর্পরাজ তক্ষক আমার 

বচনানুসারে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্ভ হইতে সপ্ত রাত্রির মধ্যে 
সেই কুরুকুলের অকীন্তিকর, ব্রাহ্মণের অবমাননাকা রী, পাপিষ্ঠ 
ছুরাঁচারকে খমালয়ে লইয়। যাইবেক । * 

ক্রোধভরে রাজ পরীক্ষিতকে এই শাপ প্রদান 

করিয়। গোষ্ঠস্থিপিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । তথায় পিতার 
স্কন্ধে মৃত 'ভুজগ অবলোকন করিয়! পুর্ববার্পেক্ষা অধিকতর 
কোপাবিষ হইলেন, এবং ছুঃখে অশ্রন্র্ষণ করিতে করিতে 
পিতাকে কহিলেন, পিতঃ ! কুরুকুলাধম পরীক্ষিত তোমার 
যেরূপ অবমাননা করিয়াছিল, আমি ক্রোধে অধীর হইয়। 

তাহাকে তদ্রুপযুক্ত এই ভয়ানক শাপ দিয়াছি যে, সর্পশ্রেষ্ঠ 
তক্ষক সপ্ত দিবসে তাহাকে যমালয়ে লইয়া যাইবেক। 

শমদীক খষি “ক্রাধান্ধ পুজের এইরূপ উগ্র বাক্য শ্রবণ 

করিয়া কভিলেন, বৎস! তুমি যে কন্মন করিয়াছ, তাহাতে 

আমি সন্তৃষ্ট হইলাম না। ইহা তপস্বীর ধন নহে। আমর! 

সেই রাজার অধিকারে বাস করি, তিনি ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া 
আমাদের রক্ষা করিতেছেন ; তীহার অনিষ্টাচরণ করা আমার 
অভিমত নহে । সতপথাবলন্বী রাজ। কদাচিত কোনও অপরা" 

করিলেও অস্মাদৃশ লোকের ক্ষমা করা উচিত। ধন্মকে নষ্ট 
করিলে ধন্দ আমাদিগকে নষ্ট করেন, সন্দেহ নাই । দেখ, 

বদি রাজা রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, আমাদের ক্রেশের আর 

পরিসীমা থাকে না, আর ইচ্ছানুরূপ ধর্্মান্গুষ্ঠান করিতে পারি 
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না। ধন্মপরাষ়ণ রাজারা আমাদের রক্ষা করেন, তাহাতেই 

আমরা নির্বিবঙ্ষে বহুলধশ্মোপাঞ্জন করি । সেই উপাজ্জিত 

ধন্দে ধশ্দমতঃ রাঁজাদিগের ভাগ আছে । অতএব রাজ কদাচিৎ 

অপরাধ করিলে ক্ষমা করাই কর্তব্য । বিশেষতঃ, রাজা পরীক্ষি€ 

স্বীয় পিতামহ পাগুর ন্যায় আমাদিগের রক্ষা করিতেছেন । 

প্রজাপালন রাজার পরম ধন্ম। অন্য সেই মহাত্সা ক্ষুধার্ত, 

ও শ্রান্ত হইয়া, আমার মৌনব্রতধারণের ব্ষিয় না জানিয়াই, 
এই কর্ম করিয়াছেন । দেশ অরাজক হইলে নিয়ত দস্থ্যভৃয়াদি 

নানা দোষ জন্মে। লোক উচ্ছ্ঙ্খল হইলে 'রাজ| দণগুবিধান 

দ্বারা শাসন করেন। দণুভয়েই পুনর্ববার শাস্তি স্থাপন হয়। 
ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলে কেহ ধন্ম্ানুষ্ঠান করিতে পাঁরে না, ভয়ে 
উদ্বিশ্ন হইলে কেহ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারে-লা। রাজা ধন্ম 
স্থাপন করেন, ধন্দ হইতে স্বর্গ স্থাপিত হয়, রাজার প্রভাবেই 

নির্বিষ্ষে যাবতীয় যল্তক্রিয়। নির্বাহ হয়, অনুষ্ঠিত বজ্ঞক্রিয়া 
ঘ্বার। দেবতাদিগের প্রীতি জন্মে, দেবতা হইতে বৃ, বৃষ্টি হইতে 

শক্ত, শস্য হইতে মনুষ্যদিগের প্রাণ ধারণ হয়। অতএব 

অভিষেকাদিগুণসম্পন্ন রাজ! মনুষ্যদিগের বিধাত! স্বরূপ । ভগবান্ 

স্বায়ন্তৃব মনু কহিয়াছেন, রাজা দশ শ্রোত্রিয়ের সমান মান্য । 
সেই রাজা অগ্ ক্ষধিত ও শ্রাস্ত হইয়া, আমার ঘমৌনব্রত- 
ধারণের বিষয় ন1! জানিয়াই, এরূপ কন্ম করিয়াছেন, সন্দেহ 

নাই। তুমি বালস্বভাবস্ুলভ অবিষৃস্তকারিতাঁপরবশ হইয়া কি 

নিমিত্ত সহসা একপ হুক্ষম্্ন করিলে ? রাজা কোনও ক্রমেই 

আঁমাদিগের শাঁপ দিবার পাত্র নহেন। 

হা সহাপাস্ছি পপর 



দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়-_আস্তীকপর্থ। 

শৃঙ্গী কহিলেন, পিতঃ! শাপ দেওয়াতে যদিও আমার সাঁহ- 

সিকতা অথবা ছুক্ষন্্ন করা হইয়া থাকে, আর উহা তোমার 

প্রিয়ই হউক, অস্্রিরই হউক, যাহ। কহিয়াছি, মিথ্যা হইবার 

নহে । আমি তোমাকে তত্ব কথ। কহিত্েছি, উহা কদাচ 

অন্যথা হইবেক না। আমি পরিহাঁসকাঁলেও মিথ্যা কহি না, 

শাপ দান কালের ত কথাই নাই। শমীক কহিলেন, বস! 

আমি জানি, ভুমি অত্যন্ত উগ্রপ্রভাব ও সত্যবাদী, কখনও 
মিথ্যা কহ নাই, স্থতরাং তোমার শাপ মিথ্যা হইবার নহে। 

পুজ প্রাপ্তবয়স্ক, হইলেও, তাহাকে পিতার শাসন করা কর্তব্য; 
তাহা! হইলে পুজ্র উত্তরোত্তর গুণশালী ও যশস্বী হইতে 
পারে। তুমি ত বালক, তোমাকে অবশ্যই শাসন করিতে 
পারি । তুমি সর্ববদা তপস্যা করিয়। থাক; ধাঁহারা তপস্ঠ। 

ও যোগানুষ্ঠান ভ্বার। প্রভাবসম্পন্ন হয়েন, তাহাদের অতিশয় 
কোপবৃদ্ধি হয়। তুমি পুত্র, তাহাতে বয়সে বালক, আবার 

যণ্পরোনাস্তি অবিবেচনার কলম্ম করিয়াছ, এই সমস্ত আলোচন। 

করিয়া তোমাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি । 

অতএব কহিতেছি শুন, তুমি শমপখথাবলম্বী হইয়া এবং বন্য 

ফল মুল মাত্র আহার ও ক্রোধের দমন করিয্বা তপস্তানুষ্ঠান 
কর, তাহা হইলে ধন্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। লোকে 
পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙক্ষায় অশেষ ক্রেশে ধর্দ্মসসঞ্চয় করে, 
কিন্তু ক্রোধবশ হইলে এক কালে সমুদয় সঞ্চিত ধন্ম ভচ্ছিন্ন 

হয় । ধন্মহীনদিগের. সদগতি নাই । ক্ষমাশীল লোকের শমই 
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সিদ্ধির অদ্বিতীষ্ব সাধন, ক্ষমাশীলের ইহলোঁক পরলোক উভগ়ন্্র 

জয়। অতএব সতভ ক্ষমাশীল ও জিতেত্দ্িয় হইয়া চলিবে । 

ক্ষমাশীল হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। আমি শমপথাবলন্ী 

হইয়! যাহ! করিতে পর্দীর তাহা করি; রাজাকে এই সংবাদ 

পাঠাইয়। দি দে, আমার পুজ্র নিতান্ত বালক, অগ্যাপি তাহার 
বুদ্ধির পরিপ।ক হয় নাই; তুমি আমার যে অবমাননা করিয়া 
ছিলে, দে তদ্দর্শনে অমধবশ হইয়। তোমাকে শাঁপ “দিয়াছে । 

এইরূপ কহিয়া স্থত্রত তপুঃপরায়ণ শমীকমুনি গৌরমুখনামক 
ক্গশীল সমাঠ্ত স্বীয় শিষ্ককে রাজ। পরীক্ষিতেন্স নিকট পাঠী- 

ইলেন, এবং কহিয়া দিলেন, অগ্রে কুশল জিজ্ঞাস। 'করিয়া! পরে 

এই সংব।দ নিবেদন করিবে । গৌরমুখ, গুরুর আদেশানুসারে 

স্বর/য় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়। দ্বারপাল দ্বার। সংবাদ দিয়া 

র।জভব্নে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজকৃত অভ্যাগতসতকার 

স্বীকার ও শ্রীন্তি পরিহার করিয়া আগ্ভোপান্ত শমীকবাঁকা 

নরপতিগে।চরে নিবেদন করিতে লাগিলেন, মহারাজ! শান্ত, দান্ত, 
মহাতপাঃ পরমধন্মাত্স।, মৌনব্রতপরায়ণ শমীকখখষি আঁপনকার 

রাজ্যে বাস করেন। আপনি অটনী দ্বার! তাহার স্বন্ধদেশে 

মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়। আসিয়।ছেন । তিনি ক্ষম। করিয়াছিলেন, 

কিন্তু তাহার প্ুকজ্র ক্ষম। ন। করিয়। পিতার অজ্ঞাতসারে 
আপনাকে এই শাপ দিয়াছেন, তক্ষক সপ্তরাত্রমধোে আপন- 

কার প্রাণসংহার করিবেক । শমীকমুনি প্ুজকে শাপনিবারণের 

নিমিত্ত বারংবার কহিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই 

ষে, সে শাপ অন্যথা করে । মহষি কুপিত পুজ্রকে কোনিও 

ক্রমেই শান্ত করিতে না পারিষা, পরিশেষে আপনকার হিতার্থে 

আমাকে সংবাঁদ দিতে পাঁঠাইয়াছেন । 
গত 

২৬ 
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* রাজ পরীক্ষিৎ গৌরমুখের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ ও 
স্বকৃত গহিত কন্ স্মরণ করিয়া সাতিশযর় বিষণ্ন হইলেন । 

শমীকমুনি মৌনব্রত, এই নিমিত্তই উত্তর দেন নাই, ইহা শুনিয়া 
তীহার হৃদয় শোৌকানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। যে মহাত্মা 

সেইপ্রকার অবমানিত হইয়াও এরূপ দয়। প্রদর্শন করিলেন, 
তাহার উপরেও আমি তাদৃশ অত্যাচার করিয়াছি, মনোমধ্যে 
এই আলোচনা করিয়া তাহার পরিতাপের আর সীম! রহিল 
না। বিনা দোঁষে খধির অবমাননা! করিয়াছি, ইহা! ভাবিয়া 

তিনি যেরূপ ছুঃখিত হইলেন, নিজ মৃত্যুর কথা শুনিয়া তত্রপ 
হইলেন না। অনন্তর গৌরমুখকে এই বলিয়। বিদায় করিলেন, 
আপনি মহধিকে বলুন, যেন তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। 

গৌরমুখ প্রস্থান করিবামীত্র, রাজা একান্ত উদ্বিগ্রচিত্ত 
হইয়া, মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিয়া, এক সর্ববতঃস্থরক্ষিত 
প্রাসাদ নিন্মীণ করাইলেন, তথায় বনু চিকিৎসক, নানা গষধ 

ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাক্গণগণকে নিযষোজিত করিলেন, এবং সেই প্রাসাদে 

থাকিয়া সর্বব প্রক্ষারে রক্ষিত হইয়া! রাঁজকাধ্য পর্যালোচন। 

করিতে ল(গিলেন। কোনও ব্যক্তিই তাহার নিকটে যাইতে 

পায় না, সর্ববত্রগামী বাযুও সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিতে 

পারে না ।* 

ব্রাঞ্ষণশ্রেষ্ঠ বিদ্বান মহৰি কাশ্যপ শুনিয়াছিলেন যে, পন্নগ- 
প্রধান তক্ষক দংশন করিয়! রাজাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেক। 

অতএব তিনি মনে করিয়াছিলেন, তক্ষক দংশন করিলে আমি 

চিকিগসা ভ্বারা রাজাকে বিষমুক্ত করিব, তাহাতে আমার ধন্ম 
ও অর্থ উভর লাভ হইবেক। নিদ্ধারিত সপ্তম দিবস উপস্থিত 
হইলে, কাশ্যপ একা গ্র মনে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে 
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নাগেন্দ্র তক্ষক, বুদ্ধ ব্রাহ্মণের আকার পরিগ্রহ পূর্বক, পথিমধ্যে 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, হে মুনীশ্বর !" 
তুমি সত্বর হইয়! কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইতেছ ? কাশ্প্ .. 
কহিলেন, অগ্ভ সর্পরাজ তক্ষক কুরুকুলোভ্ভব শক্রবিনাশন রাজা 

পরীক্ষিৎকে স্বীয় তেজঃ দ্বারা ভস্মাবশেষ করিবেক, আমি 
চিকিস! দ্বারা তীহার প্রাণরক্ষা করিতে ষাইতেছি। তক্ষক: 

কহিলেন, হে মহর্ষে। আমিই সেই তক্ষক, আমিই রাজাকে 

দগ্ধ করিব। আমি দংশন, করিলে তুমি চিকিশসা করিয়! 

কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, অতএব নিবৃন্ত হও। কাশ্যপ 

কহিলেন, তুমি দংশন করিলে আমি বিদ্ভাবলে রাজাকে বিষ- 
মুক্ত করিতে পারিব, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। 
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তক্ষক কহিলেন, ধদি আমি কোনও বস্তু দংশন করিলে তুমি 
চিকিওস। করিয়। নিরবিবিষ করিতে পার, আমি এই বটবৃক্ষ 

₹শন করিতেছি, তুমি জীবন দান কর। তুমি যত পার যত 

কর ও আপ্ন মন্ত্রবল দেখাও, আমি তোমার সমক্ষে এই 

বটবৃক্ষ দগ্ধ কল্পিত ছি। কাশ্যপ কহিলেন, হে নাগেন্দ্র ! যদি 

তোমার অভিরুচি হয়, বটবৃক্ষ দংশন কর, আমি এখনই 
উহাকে পুনজীবিত করিতেছি। তক্ষক, মহাত্সা কাশ্যপের 
এইরূপ বাক্য শুনিয়।, নিকটে গিয়! বটরুক্ষ দংশন করিলেন । 

ংশন করিনামাপ্র, বৃক্ষ অত্যুগ্র বিষপ্রভাবে তশ্ক্ষণাৎ ভস্মা- 
বশেষ হইল। এই রূপে বৃক্ষকে ভন্মীভূত করিয়া তক্ষক 
কাশ্মপকে সন্দোধিযা কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এই বৃক্ষের 
জীবনদান বিষয়ে ম্ত্ব কর। তক্ষকবচনান্তে কাশ্যপ দগ্ধ বৃক্ষের 
সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে পন্নগরাজ ! আমার 

বিদ্য(বল দেখ, আমি তোমার সমক্ষে বুক্ষকে বাঁচাইত্েছি। 

তদনন্তর, দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ভগবান্ কাশ্প বিদ্যাপ্রভাঁবে সেই 
ভন্মরাশীকৃত বৃক্ষকে পুনজীবিত করিলেন । প্রথমতঃ অস্কুরমাত্র, 
তণ্পতে ক্রমে ক্রমে পত্রদ্বর়, পত্ররাশি, শাখ।, মহাশ।খা সমুদীয় 

প্রস্কত হইল । 

এই রূপে কাশ্াপের মন্ত্রবলে বুক্ষকে পুনজীবিত দেখিয়। 
তক্ষক কহিলেন, হে দ্বিজরাজ ! তুমি যে আমার অথব। মাদৃশ 
স্রন্তা কাহারও বিষ নাশ করিতে পার, এ ভোমার অতি 



আভ্তীকপর্ধব | ১৮১ 

আশ্চধ্য ক্ষমতা । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আকাঙক। 

করিয়। তথায় যাইতেছ। তুমি যে অভিলধিত লাভের আশয়ে 

সেই রাজার নিকটে যাইতেছ, যদি তাহা ছুর্লভও হয়, আমি 

তোমাকে দিব, তুমি তথায় যাইও না। রাজ। বিপ্রশীপে 
পতিত, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, এমন স্থলে তথায় যাইলেও 
তোমার কৃতকাধ্য হওয়। সন্দেহস্থল । তাহা হইলেই, তোমার 

ভ্রিলোকব্যাপিনী * নিন্মলা কীর্তি, প্রভাহীন দিবাঁকরের ন্যায়, 
এক কালে বিলয়প্রাপ্ত হইুবেক। হে দ্বিজবর! যদি তুমি 
রাজার নিকট ধনলাভবাসনায় যাইতেছ, এমন হয়, তাহ। 

হইলে তুমি সেখানে যত পাইতে পার, আমি তোমাকে 

তদপেক্ষ। অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। মহাঁতেজাঃ 

কাশ্যপ, তক্ষকবাক্য শ্রবণ করিয়া, রাঁজ। পৃরীক্ষিতের স্ৃত্যুর 
বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, ধ্যানারস্ত করিলেন । 

অনন্তর, দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে রাজার আয়ুঃশেষ নিশ্চয় করিয়া, 

তক্ষকের নিকট হইতে অভিলাধানুরূপ ধন গ্রহণ পুর্ববক গুহ 
প্রতিগমন করিলেন । 

. এই রূপে মহাত্স! কাশ্যপ নিবৃত্ত হইলে পর, তক্ষক সন্বর 

গমনে হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন। গমনকালে লোকমুখে 

শুনিতে পাইলেন, রাজ! বিষহর মন্ত্র & ওুঁধধ সংগ্রহ করিয়। 

যশুপরোনাস্তি সাবধান হইয়া আছেন । তখন তিনি এই চিন্তা 

করিতে লাগিলেন, মায়াবলে রাজাকে বঞ্চনা করিতে হুইবেক, 

অতএব কি উপায় অবলম্বন করি? অনন্তর, স্বীয় অন্গচর 

সর্পদিগকে তাপসবেশ ধারণ করাইয়া, রাজার নিকট শ্রেরণ 

করিলেন, কৃহিয়। দিলেন, তোমরা, বিশেষ কার্যা আছে এইরূপ 
ভান করিয়া, অব্যাকুলিত চিন্ডে রাজসভায় উপস্থিত হইয়। 
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রাজাকে আশীর্বাদ স্বরূপ ফল কুশ ও জল প্রদান করিবে। 

ভূজঙগমগণ, তক্ষকের. আদেশান্ুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া, 
রাজাকে কুশ কুস্ম ফল জল প্রদান পুর্ববক যথাবিধি আশীর্ববাদ 
করিল । বীধ্যবান্ রাঁজেন্দর পরীক্ষিৎ সেই সকল গ্রহণ করিলেন, 

এবং তীহাঁদের কাঁধ্য শেষ করিয়া দিয়! গমন করিতে কহিলেন । 
কপটতাপসবেশধারী নাগগণ নির্গত হইলে পর, রাজ! 

যাবতীয় অমাত্য ও সুহ্ৃদর্গকে কহিলেন,” আইস, সকলে 

মিলিয়। তাপসগণের আনীত এই, সকল স্থস্বাদ কল ভক্ষণ 

করি। রাজ। ক্রক্ষশাপমূলক ছর্দৈবপ্রযোৌজিত হইয়া সচিবগণ- 
সমভিব্যহারে ফল ভক্ষণে প্রবৃস্ত হইলেন। তক্ষক যে ফলে 

প্রবিষ্ট ছিলেন, দৈবগত্যা রাজা স্বয়ং ভক্ষণার্থে দেই ফল 
লইলেন। ভক্ষণ,করিতে করিতে তন্মধ্য হইতে অতি ক্ষুত্র 

তাত্রবর্ণ কৃষ্ণনয়ন এক কৃমি নির্গত হইল। রাজা, হস্তে সেই 

কৃমি লইয়া অমাত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, সুধ্য অস্তগত 
হইতেছেন, অন্য আর আমার বিষভয় নাই । অতএব মুনি- 

বাক্য সত্য হউক," এই কৃমি তক্ষকপ্রতিরূপ হইয়া আমাকে 

ং₹শন করুক, তাহা হইলেই শাপের পরিহার হইল । মন্ত্রীরাও 

কালবশীভূত হইয়। তাহার মতের অন্ুবর্তী হইলেন । মুমূর্ 
হতচেতন রাজা সেই কৃমিকে গ্রীবাতে স্থাপন করিয়া হাসিতে 

লাগিলেন । কৃমিরূগী তক্ষক তত্ক্ষণা্ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়। 

ফণমণ্ডল দ্বারা রাজার গ্রীবা বেষ্টন পূর্ববক ভয়ঙ্কর গর্জন 
করিয়! তাহাকে দংশন করিলেন । 
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উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষকের ফণম গুলে বেগ্রিত 
দেখিয়। বিষপ্নবদন ও সাতিশয় ছুঃখিত হইয়া রোদন করিতে 

লাগিলেন । অন্তর, তাহারা তক্ষকের ভয়ঙ্কর গর্জন শ্রবণে 

ভয়ার্তী হইয়! পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং দেখিতে 

পাইলেন, তক্ষক নভোমগুলে প্রদীপ্ত অগ্রিশ্িখার ন্যায় গমন 

করিতেছেন । তদনন্তর, সেই প্রাসাঁদকে ভুজগরাজের বিষজনিত 

হুতাঁশনে বেত ও প্রঙ্থলিত অবলোকন করিয়া, তাহারা চারি 
দিকে পলায়ন করিলেন । রাজা বজ্রাহতপ্রায় ভূতলে পতিত 
হুইলেন। ্ 

এই বূপে রাজা তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে, অমাত্যগণ 
রাজপুরোহিত দ্বারা তদীয় পাঁরলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সমাধান 

করাইলেন, এবং যাবতীয় পৌরগণকে সমনেত করিয়। রাজার 
শিশু পুক্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঢোকে এই কুরু- 
কুলপ্রবীর শক্রঘাতী রাজাকে জনমেজয় নামে ঘোঘণা করে । 

মহামতি রাঁজশ্রেষ্ঠ জনমেজয় বালক হইয়াও, পুরোহিত ও 
মন্ত্রির্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়।, স্বীয় প্রপিতামহ মহাবীর 

অভ্ভুনের ন্যায়, রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । রাজমন্ত্রিগণ, 

অভিনব রাজাকে ছুষ্টদমনাদি কাঁধ্যে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী দর্শন 
করিয়া, তাহার দারক্রিয়া সমাধানার্থে কাশিরাজ স্থুবণবন্মার 

নিকট তদীয় বপুষ্টমানান্্রী কন্ত। প্রার্থনা করিলেন । কাশিরাজ 
কুরুকুলপ্রদীপ রাজ! জনমেজয়কে বপুক্টম। প্রনান করিলেন । 
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জনমেজয় তাহাকে সহধর্মিণী পাইয়! পরম পরিতোষ প্রাপ্ত 

হইলেন । তিনি কদাঁপি অন্য নারীতে আসক্তচিভ্ত হয়েন নাই । 
যেমন পুররব! পুর্ব কাঁলে উর্ববশীকে পাইয়া তাহার সহিত 
বিহার করিয়াছিলেন, তজ্রপ ইনিও এই মহিষী পাইয়া! প্রসন্ন 

হইয়া নান। মনোহর সরোবর ও রমণীয় উপবনে তাহার সহিত 

বিহারম্থখে কালফাপন করিতে লাগিলেন। পতিত্রতা বপুষ্টম[ও 
হৃষ্টচিত্তা হইয়া অনুরাগাতিশয় সহকারে বিহারকালে সেই 
সগপতিকে পরম সখী করিয়াছিলেন । 

.--7৮০০১০০৪০০০০০০০ টি 
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উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই সময়েই অতি তেজস্বী মুহাঁতপন্বী 

মহঘি জরহ্কারু কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইয়া নানা পবিজ্র 
তীর্থে স্নান করিয়ী ভূমগ্লে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই রূপে 
বায়ুভক্ষ, নিরাহার, দিন দন ক্ষীণকলেব্র, ও, যত্রসায্রংগৃহু 

হইয়! ভ্রমণ করিতে করিতে, একদা তিনি অভি দীনভাবাপন্ন, 
অনাহারী, শুক্ষশরীর, উদ্ধীপাদ, অধঃশিরাঃ, গর্তে লম্মমান স্বীষ 

পিতৃগণকে অবলোকন করিলেন। তীহাদিগকে পরিজ্রাণেচ্ছু 
বোধ করিয়। নিতান্ত কাতর হইয়া জিড্ভাসিলেন, আপনারা কে 
বলুন, আমি দেখিতেছি, আপনার। একমাত্র উশীরস্তন্ম অবলম্বন 
করিয়। অধোমুখে গর্তে লম্বমমান আছেন, গর্তশ্থিত মৃুষিক উন্টীর- 
স্তন্বের মুল প্রীয় সমস্ত ভক্ষণ করিয়াছে, একমাত্র তনু অবশিষ্ট 
আছে, তাহাঁও অবিলমন্বেই নিঃশেষ হইবে, অনন্তর আপনারাও 

এই, গর্ভে পতিত হইবেন। আপনাদিগকে এগ্রকার ঘোর 

বিপদাপন্ন দেখিয়া আমার শোক উদ্ভুত হইতেছে; অতএব 
আভ্গ। করুন, আপনাদিগের কি সাহীষ্য করিব, আমার সঞ্চিত 

তপস্তাঁর চতুর্থ ভাগ, তৃতীয় ভাগ, অদ্ধ ভগ বা সমগ্র 
দ্বার। আপনারা নিষ্কতি লাভ করুন . 

পিতৃপ্পুরুষের। কহিলেন, হে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিন! তুমি আপন 
তপস্তার ফল দির। আমাদিগের পরিত্র।ণ ইচ্ছা! করিতেছ, কিন্তু 

তপস্তাঁবলে আমাদিগের উদ্ধার লাভ হইতে পারে ন!, আমা- 

দিগেরও তপন্যার ফল আছে । আমরা কেবল বংশলোপের 

২৪ 
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উপক্রম হুওয়াতেই অপবিত্র নরকে পতিত হইতেছি। আমর! 

এই মহাগর্তে লম্বমমান হইয়। হতভ্ভান হইয়াছি ; এজন্য তোমার 

পৌরুষ সর্বত্র বিখ্যাত, তথাপি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি 
না। হে মহাঁভাঁগ ! তুমি আমাদিগকে শোকাবিষ্ট ও সাতিশয় 
ছুঃখিত দেখিয়া অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ; অতএব তুমি 
আমাদিগের পরিচয় শ্রবণ কর। আমরা যাযাবর নামে খষি, 

ংশনাশের উপক্রম হুওয়ীতেই পুণ্যলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া 
অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি, আমাদিগের প্রগাঢ় তপস্যার ফল 

বিলুপ্ত হইয়াছে, "আমাদের আর কোনও উপায় নাই। আমরা 

অতি হতভাগ্য, আমাদিগের একমাত্র সন্ভান আছে, কিন্তু 

সেই হতভাগ্যের থাকা না থাকা! তুল্য হইয়াছে । তাহার নাম 
জরণ্কারু । জরুকারু বেদব্দোঙ্গপারগ, নিয়তাত্সা ও ব্রত- 

পরায়ণ, সে সর্বব ধন্দম পরিত্যাগ করিয়। একমাত্র তপস্যা ধন্ 

অবলম্বন করিয়াছে, তাহার তপস্তালোভদোষেই আমাদের 

দুর্দশ। ঘটিয়াছে। তাহার ভাধ্যা নাই, পুজ নাই, বান্ধবও নাই, 

তাঁহাতেই আমরা অনাথের ন্যায়, হতভ্ভ্াান হইয়া এই মহাগর্তে 

লম্বমান আছি। হে দ্বিজবর ! আমর। যে উশীরস্তন্ম অবলম্বন 

করিয়া আছি, উহা আমাদিগের কুলস্তন্থ ; আর যে স্তম্বমূল 

দেখিতেছ, তাহা আমাদিগের কালগ্রস্ত সম্ভানপরম্পরা, এবং 

যে অদ্ধীবশিষ্ট মূল দেখিতেছ ও ষাহাতে আমরা লম্বিত আছি, 
ওই তপন্তারত মুডউ্মতি অচেতন জরতুকাঁরু; আর যে মুষিক 

দেখিতেছ, ইনি মহাবল পরাক্রান্ত কল, ইনিই অল্পে অল্পে 
তাহাকে স্বংহার করিতেছেন । জরৎ্কারুর কঠোর তপস্তায় 

আমাদিগের উদ্ধার সাধন হইবে না। আমরা হতভাগ্য, 

ছামাদিগের মুল প্রায় শেষ হইয়াছে; এই দেখ, আমরা 
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পাপাত্মার ম্যায় অধঃপতিত হইতেছি; আমরা সবান্ধবে এই 
গর্তে পতিত হইলে জরণকারুও কাঁলপ্রেরিত হইয়া নিরয়গাঁমী 
হইবেক। তপস্তা যজ্ঞ প্রভৃতি যে সমস্ত উত্কৃষ্ট ফলপ্রদ পরম 
পবিত্র কম্দ আছে, সে সকল সন্তানের সমান উপকাঁরক নহে। 
ভূমি আমাদের ছুরবস্থ। দর্শনে ছুঃখিত হইয়া অনুকম্প্রা প্রদর্শন 
করিতেছ, এ নিমিত্ত তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, 
তুমি আমাদিগকে যেপ্রকার দেখিলে তাহার 'দহিত দেখা 
করিয়া সমস্ত অবিকল বর্ণন করিবে, এবং এই অনুরোধ করিবে 
যে, তুমি দারপরিগ্রহে ও পুজ্রোৎপাদনে ষডবান হও । সে 
যাহা হউক, তুমি আমীদিগের পরম বন্ধুর ন্যায় অনুকম্প! 
করিতেছ, অতএব, তুমি কে আমরা শুনিতে বাসনা করি? 
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পপ সি স্্ত 

উপ্রশ্রবাঃ ,কহিলেন, জরত্কারু, পিতৃগণের এই প্রকার কাত- 
রোক্তি শ্রবণে একান্ত শোকাভিভূত হইয়া, অশ্র্জলপুণ লোচনে 
অগ্ধস্ুট বচনে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে 

ঝধিগণ! আপনারা আমার পুর্বব পুরুষ, আমারই নাম জরঘ- 
কারু, আমি অআগপনাদিগের অপরাধী সম্তভান, অতি পাপাত্মা 

ও অকৃভাতা, অতএব আপনারা আমার যঘথোঁচিত দগুবিধাঁন 

করুন এবং আঁজ্ঞ। করুন, আপনাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত 
আমাকে কি করিতে হইবেক? পিতৃগণ কহিলেন, বৎস ! 

তুমি আমাদিগের ভাগ্যবশতঃ যদৃচ্ছা ক্রমে এই স্থানে উপস্থিত 
হইয়াছ। তোমাকে জিজ্ঞাস! করি, তুমি কি নিমিত্ত এ পর্য্যস্ত 

দ(রপ্রিগ্রহ কর নাই % জরহ্কারু কহিলেন, হে পিতামহগণ ! 

আমার বাসনা এই, আমি উদ্ধরেতাঃ হইয়া দেহ পরিত্যাগ 

করিব । আমি দারপরিগ্রহ করিব না, এই আমার একাক্ত 

ইচছ। । এক্ষণে, আপনাদিগকে এই গর্তে পক্ষীর ন্যায় লম্বমমান 

দেখিয়া, ব্রন্গচর্ধা হইতে নিবুস্ত হইলাম । আমি আপনাদিগের 

অভিশ্রেত সম্পাদনার্থে নিঃসন্দেহ দারপরিগ্রহ করিব । যদি 

কখনও সনাঙ্গী কন্যা প্রাপ্ত হই, যদি সেই কন্যা বিন প্রার্থনায় 

স্বয়ং উপস্থিত হয়, আর যদি তাহার ভরণ পোষণ করিতে 

ন| হয়, তবে তাহার পাণিগ্রহণ করিব। হে পিতামহগণ ! 

আমি যথার্থ কহিতেছি, আপনাদিগের অনুরোধে আমি এই 

নিয়মে দারপরি গ্রহে সম্মত আছি, প্রকারাস্তরে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত 
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হইব না। এই প্রকারে পরিণীত। ভার্ষ্যার গর্ডে আপনাদিগের 
উদ্ধারক সন্তান উৎপন্ন হইবেক, এবং আপনারাও অক্ষয় স্বর্গ 

লাভ করিবেন । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে শৌনক ! জরৎকারু পিতৃগণকে 
এইরূপ কহিয়া ভূমগ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বৃদ্ধ 
বলিয়া! ভাধ্যালাভে কৃতকার্য হইতে পাঁরিলেন না। তখন্ 

তিনি নির্বিবপ মনে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং পিতৃগণের 
হিতসাঁধন মানসে কন্যালাভগুর্থে উচ্চৈঃ স্বরে তিন বার এই 
বাক্য উচ্চ(রণ করিলেন, এই স্থলে যে সমন্ত স্থাবর জঙ্গম 

অথবা অদৃষ্ট প্রাণী আছে, তাহারা আমার বাক্য শ্রবণ করুক ; 
আমি অতি কঠোর তপস্তায় কাঁলযষাপন করিতেছিলাম" কিন্তু 
আমার পুর্বব পুক্কষেরা অতিশয় কাতর হইয়া বংশরক্ষার্থে 
আমারে দারপরিগ্রহের আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে 

আমি দারপরিগ্রহে কৃতসংকল্প হইয়া কন্যালাভার্থে সমস্ত 

ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াছি, আমি দরিদ্র ও ছুঃখশীল, আমার 
উল্লিখিত প্রাণিসমূহের মধ্যে যদি কাহারও সকন্তা খাকে, তিনি 
আমাকে প্রদান করুন, কিন্তু যে কন্যা! সনান্সী ও ভিক্ষান্ন 

স্বরূপে উপনীতা হইবেক, এবং আমাকে যাহার ভরণ পোঁষণের 

ভার গ্রহণ করিতে হইবেক না, আমাকে তোমরা এরূপ 

কন্য। প্রদান কর। বাস্তকি যে সকল নাঁগকে জরণ্কারুর 

অন্বেষণে নিযোজিত করিয়াছিলেন, তাহারা তাহার নিকটে 

গিয়া এই সংবাদ প্রদান করিল। নাগরাজ বাস্থকি শ্রবণমাত্র 

আপন ভগিনীকে বন্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, অরণ্য প্রবেশ, 
পুর্বক জরতুকারুসমীপে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে ভিক্ষা 

স্বরূপে প্রদান করিলেন । কিন্তু সেই কন্যা! সনান্মী কি না ও 
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তাহার ভরণ পোষণের ভার লইতে হইবেক কি না, এই 

সংশয়ে তৎপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাস! করিলেন, 

এবং বাস্থকিকে কহিলেন, যদি এই কন্যার পানিগ্রহণ করি, 
আমি ভরণ, পোষণ করিতে পারিৰ না'। 



সগুচত্বারিংশ অধ্যায়_ আভ্ভীকপর্ক। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগরাজ বাস্থকি মহধষি জরগ্কারুকে 

কহিলেন, হে মুনিবর ! আমার ভগিনী তোমার নামী বটেন, 
ইহারও নাম জব্কারু । ইনি তোমার মত তপস্যাঁয় রত | 

তুমি ইহাকে সহধন্মিণী রূপে পরিগ্রহ কর, আমি অঙ্গীকার 

করিতেছি, যাবজ্জীবন প্রাণপণে ই'হাঁর ভরণ, পোষণ ও 'রক্ষণা- 

বেক্ষণ করিব। আমি তোমারে দান করিবার 'নিমিস্তই এত 

দিন ইহারে অবিবাহিত রাখিয়াছি। খষি কহিলেন, তবে এই 

নিয়ম স্থির হইল, আমি ইহার ভরণ পোষণ করিব না। 

আর, ইনি কখনও আমার অপ্রিয় কশ্ম করিবৈন না, করিলেই 

পরিত্যাগ করিব । 

নাগরাজ, ভগিনীর ভরণ পৌঁষণ করিব, এই অঙ্গীকার 

করিলে পর, ধন্মাত্সা জরত্কারু তদীয় আঝ্বালয়ে গমন পুর্ববক 
যথাবিধানে নাগরাঁজভগিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন । তদর্শনে 

মহধিগণ হধিত মনে ভীাহার স্তব করিতে লাগিলেন । তদনস্তর 

জরৎকারু সহধন্মিনীসমভিব্যাহারে বাসগুহে প্রবেশ পুর্ববক 
পরিকলিত পরম রমণীয় শয্যায় শয়ন করিলেন । তথায় তিনি 

পত্বীর সহিত এই নিয়ম করিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তুমি 
কদাঁচ অপ্রিয় বাক্য কহিবে না ও অপ্রিয় কশ্ম করিবে না, 

করিলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব, এবং আর তোমার 

'আবাসে অবস্থিতি করিব না; যাহা! কহিলাম, স্মরণ করিয়! 

রাখিবে। নাঁগরাজভগিনী, স্বামিবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
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ও ছুঃখিত! হইয়া, তথাস্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়। লইলেন, 
এবং অতিসাবধানে ও অতিকষ্টে স্বামীর পরিচর্যা করিতে 
লাগিলেন । | 

কিয় দিন পরে জরত্কারুর গর্ভাধানকাল উপস্থিত হইলে, 

তিনি বথাবিধানে স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি 

জবলন্তমনলতুল্য তেজস্বী গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই গর্ভ 
শুক্রপক্ষীর শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল । 
কতিপয় দিবস অতীত হইলে, একদা মহাঁষশম্বী জরণ্কারু 

মুনি নিতান্ত ক্লান্তের ন্যায় নাগভগিনী জরতুকারুর ক্রোড়দেশে- 
মস্তক ন্যস্ত: করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। বন ক্ষণ অতীত 

হইল, 'তথাপি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, সুধ্যদেব অস্তা- 
চলশিখরে আরোহণ করিলেন। সায়ংকাঁল উপস্থিত হইল । 

মনব্বিনী বাস্ৃকিভগিনী, স্বামীর সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি 

বিধির অতিক্রমনিমিত্তক ধন্মলোপদর্শনে সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া, 

ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমার কি কর্তব্য, ইহার নিজ 

ভঙ্গ করি কি ন।গ% ইনি অত্যন্ত উগ্রস্থভাঁব, যদি ইহার নিদ্রা- 

ভঙ্গ করি, নিঃসন্দেহ কৌপ করিবেন। নিদ্র। ভঙ্গ না করিলে 

সন্ধ্যার সময় বহিয়া যায়, তাহাতে ধন্মলোপ হয়। এক্ষণে 

কি করিলে আমি অপরাধিনী না হই, বুঝিতে পারিতেছি 
না। কিন্তু কোপ ও ধন্মশীলের ধন্মলোপ, এই উভয়ের মধ্যে 

ধন্পলোপ সমধিক দোষাবহ । অতএব যাহাতে ধন্মলোপ 

নিবারণ হয়, তাহাই কর্তব্য ৷ 

মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, মধুরভাষিনী বাস্থকি- 

ভগিনী সেই জ্বলন্তঅনলপ্রায় প্রদীপ্ততেজাঃ নিদ্রিত মহযিকে 
সন্বোধন করিয়। বিনয়বচনে কহিলেন, মহাভাগ ! সূর্য্য অস্তগত 
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হুইতেছেন, গাত্রোথান পুর্বক আচমন করিয়। সন্ধ্যোপাসনা 
কর। অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত, পশ্চিম দিকে সন্ধ্য। প্রবৃত্ত 

হইতেছে । মহাতপাঁঃ ভগবান জরৎ্কারু, স্বীয় সহধন্মিবীর 
বাক্য শ্রবণে রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, হে ভুূজঙ্গমে ! 
তুমি আমার অবমানন। করিলে, আর আমি তব্র সমীপে 
অবশ্ফথিতি করিব না, অতঃপর স্বস্থানে প্রস্থান করিব । আমার 

স্থির সিদ্ধান্ত আছে, আমি নিদ্রাগত থাকিতে সুষ্যদেবের 
সামথ্য কি যথাকালে অন্তরগমন করেন। সামান্য ব্যক্তিও 
অবমানিত হইলে অবমাননাস্থলে বাস করিতে পারে না) 

আমার অথব! মাদৃশ ধন্স্শীল ব্যক্তির কথাই নাই। 
জরুকারু, স্বামীর এইরূপ হৃদয়কম্পকর বাক্য 'শ্রবণে 

সাঁতিশয় ভীতা হইয়া, নিবেদন করিলেন, ভগবন্! তোমার 
ধশ্্মলোপ হয়, এই ভয়ে আমি তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, 

অবমাননার অভিসন্ধষিতে করি নাই। তখন মহাতপাঃ জরশু- 

কারু খধষি সাতিশয় কোপাবিষ্ট ও ভার্্যাত্যাগাভিলাষী হইয়া! 
কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, 

আমি অবশ্বাই প্রস্থান করিব। পুর্বেব বাসগুহে তোমার সহিত 
এই নিয়ম করিয়াছিলাম। যাহা হউক, ষত দিন ছিলাম, 
স্থখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম। তোমার ভ্রাতাকে বলিও, 
মুনি চলিয়। শিয়াছেন। আর, 'আমি প্রস্থান করিলে পর, 
তুমিও শোকাকুল হইও না। 

এইরূপ স্বামিবাক্য শ্রবণে জরকারুর সহসা মুখশোষ ও 
হৃদয়কম্প হুইল । পরিশেষে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়! অশ্র্পুণ 

লোচনে গদ্গদ বচনে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে 

ধঙ্দ্রজত ! তোমার আমাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। দেখ, 
৫ 
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আমি কখনও কোনও অপরাধ করি নাই। সদা ধন্মপথে 

আছি, নিয়ত তোমার প্রিয় কন্ম ও হিতচিস্তা করিয়া থাকি । 

যে ফলোদ্দেশে ভাত! আমাকে তোমায় দান করিয়াছেন, 

আমি মন্দভাগিনী, অগ্ভাঁপি তাহা লাভ করি নাই । অতএব 

ভ্রাতা আমাকে কি কহিবেন ? আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে 
অভিভূত হইয়। আছেন। ভীাহাঁদের অভিলাষ এই, তোমার 
রসে আমার এক পুজ্ জন্মে। কিন্তু অষ্ঠাপি তাহা সম্পন্ন 
হয় নাই । ,তোমার গুরসে পুনৰ জন্মিলে তাহাদের শাপ 

বিমোচন হইবেক। তাহা হইলেই তোমার সহিত আমার 

পাঁণিগ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় । অতএব হে মহাত্সন্! জন্ঞাঁতি- 

কুলের হিতাকাঙিক্ণী হইয়। প্রার্থনা করিতেছি, প্রসঙ্গ হও । 
এই অব্যক্ত গর্ভ আধান করিয়া বিনা অপরাধে কি রূপে 

আমারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ। স্বীয় সহধর্মিণীর 
এইরূপ কাতিরোক্তি শ্রবণ করিয়। মহষি তাহাকে এই যুক্তিযুক্ত 

উপযুক্ত বাক্য কহিলেন, হে স্ুৃভগে ! তোমার এই গর্ডে 

এক পরম ধন্মাত্মা বেদবেদাঙ্গপরগ অনলতুল্য তেজস্বী খধি 

জন্মিয়াছেন। এই বলিয়া জরগুকারু পুনর্ববার কঠোর তপস্তাঁর 

অনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইয়' অরণ্য প্রবেশ করিলেন । 



অফ্টচত্বারিংশ অধ্যায়__আস্তীকপর্থ। 
০০৬, 

উগ্শ্রবাঃ কহিলেন, নাগভগিনী জরশুকারু অবিলম্বে ভ্রাভৃ- 
সন্নিধানে উপস্থিত হইয়! স্বীয় স্বামীর প্রস্থানরূভাস্ত খাতথ 
নিবেদন করিলেন। ভুজগরাজ এই অতি মহণ্ড অস্রিক্ব শ্রবণে 
সাতিশয় বিষপ্ন হুইয়া ভগিনীকে কহিলেন, ভদ্রেশ তুমি জান, 
যে উদ্দেশে তোমায় আমি, জরতকারুকে দান করিয়াছিলাম । 

তাহা কেবল সর্পকুলের হি তার্থে; দি তাভান্ব রসে তোমার 

পুজ জন্মে, সেই পুক্র রাজা জনমেজয়ের অর্পসন্র হইতে 
অ।মাদিগের পরিত্রাণ করিবেক । ভগবান সর্কবলে!কপিতাঁমহ 

পুর্বেবে সর্ববস্থরসমক্ষে ইহাই কহিয়াছিলেন। অতএব 
জিজ্ভাঁসা করি, তৎসহযে'গে তোমার গর্ভসম্ভাবনা হইয়াছে 
কি না? আমার বাসন! এই, জরত্কারুকে ষে ভগিনী দান 

করিয়াছিলাম, তাহা নিল্ষল না হয়। তোমাকে আমার এরপ 

প্রশ্ন করা কোনও ক্রমেই ন্যাষ্য নহে ; কিন্ত গুরুতর কাধ্য- 

সংক্রাস্ত বিষর বলিয়! অগত্যা এরূপ অনুচিত জিজ্ঞাসা করিতে 

হইল। আর আমি বিলক্ষণ জানি, তাহার তপস্তায় যেরূপ 

অনুরাগ, কোনও মতেই প্রত্যাগমনে সম্মত হইবেন না। এই 

নিমিত্ত আমি তাহাকে নিবুত্ত করিবার প্রয়াস পাইব না। 

তিনি যেরূপ উগ্রস্ষভাব, আমাকে শাপ দিলেও দিতে পারেন । 

অতএব মুনি কি বলিলেন, কি করিলেন, আদ্যোপান্ত সমুদয় 

বর্ণন করিয়া আমার চিরস্থিত ঘোর হৃদয়শল্য উদ্ধৃত কর। 

এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়। জরত্কারু শোকসন্তপ্ত 

ভুজগরাজ বাস্কিকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, য্কালে 
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সেই মহাতপাঃ মহাত্মা গমন করেন, আমি তাহাকে পুজ্রের 

বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলীম । তিনি, অস্তি অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার 

হইয়াছে, এই মাত্র উত্তর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন । 

তিনি পরিহাসকালেও ভুলিয়।! কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই, 

স্থতরাং এমন গুরুতর বিষয়ে মিথ্যা কহিবেন কেন ? তিনি, 
হে ভুজঙ্গমে ! তুমি পরিতাপ করিও না, তোমার গর্ভে প্রদীপ্ত 
দিবাকর ও প্রজ্লিত অনলতুল্য তেজন্বী এক পুজ্র জন্মিবেক, 
এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব জাত? ! তোমার মনে 

যে বিষম দুঃখ আছে, তাহা দূর কর। 

নাঁগরাজ বাস্থকি এই বাক্য শ্রবণ করিয়। তথাস্ত বলিলেন, 
এবং আহলাদসাগরে মগ্ন হইয়া ভগিনীর যথোচিত সম্মীন ও 

সমাদর করিলেন । যেমন শুর্ুপক্ষের শশাঙ্ক অন্তরীক্ষে দিন 

দিন বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাঁকে, তজ্রপ তাহার গর্ভ দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পুর্ণ কাল উপস্ফিত হইলে, নাগভগিনী 

জরওকারু পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের ভয়হারক দেবকুমারতুল্য 
এক কুমার প্রসর করিলেন। .নাগভাগিনেযর় মাতুলালয়েই 
প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন । অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি ও জন্তান- 

বৈরাগ্যাদিগুণসম্পন্ন বালক বাল্যকলেই ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন 
করিয়া ভূগুকুলোন্তব চ্যবন মুনির নিকট যাবতীয় বেদ ও 

বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন যৎকালে তিনি গর্ভস্থ ছিলেন, 

তাহার পিতা, অস্তি, বলিয়া বনপ্রস্থান করেন, এই নিমিত্ত 

তিনি লোকে আন্তীক নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । ভুজগরাজ পরম 

যত্বে সেই অপ্রমিতবুদ্ধিশালী বালকের লালন রি করিতে 
লাগিলেন । তিনিও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই নাগকুলের 

আনন্দ ব্ধন করিতে লাগিলেন । 
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শৌনক কহিলেন, রাজা! জনমেজয় নিজ মন্ত্রীদিগকে আবত্মপিতার 
স্বর্গারোহণ বিষয়ে যাহা জিজ্ভীসা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি 
আমার নিকট পুনর্ধবার সবিস্তর বর্ন কর । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, 

হে ব্রহ্মন্! রাঁজ। মন্ত্রীদিগকে যেরূপ জিজ্ভাসা করিয়াছিলেন, 
এবং মন্ত্রীরা পরীক্ষিতের পরলোকপ্রাপ্তির রিশ্নয় যেরূপ বর্ণন 

“করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন । জনমেজয় কহিলেন, হে' অমাত্যগণ ! 

আমার ভুবনবিখ্যাত অতিষশস্বী পিতা কালবশ হইয়া যে রূপে 
নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা! তোমরা সবিশেষ জান, এক্ষণে 

তোমাদিগের নিকট পিতৃবৃত্তাস্ত আগ্োপাস্ত শ্রবণ করিয়। তদীয় 
হিতসাধনে বযত্ববান্ হইব, কিন্তু তছুপলক্ষে কদাচ অন্যের 

অহিতাচরণ করিব না। 

ধ্বেস্তা প্রজ্জাগুণসম্পন্ন মন্ত্রিগণ, মহাতুম নৃপতিকর্তৃক এই 
রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, নিবেদন করিলেন, মহারাজ ! আপন- 

কার মহাত্মা রাজাধিরাঁজ পিতার যেরূপ চরিত্র ছিল ও যে 

রূপে তাহার লোকাস্তরপ্রাপ্তি হয়, তৎসমুদ্ায় শ্রবণ করুন। 
আপনকার ধন্মত্সা মহাত্সা প্রজাপালনতত্পর পিতা যাদৃশ 
গশুণসম্পন্ন ছিলেন, তাহা বর্ন করিতেছি । সেই ধশ্মবেত্ 

রাজ। মুর্তিমান্ ধন্দ্ের ম্যায় ধন্দমতঃ প্রজাপালন করিয়াছিলেন । 

তাহাককজজসধিকারকালে চারি বণ স্ব স্ব ধন্মে রত ছিল। সেই 

অতুলবিক্রমশীলী শ্রীমান ভূপতি পৃথ্থীদেবীকে ন্যায়ানুসারে 
রক্ষা করিয়াছিলেন । তীহার কেহ দ্বেষ্টা ছিল না, তিনিও 
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কাহারও দ্বেষ করিতেন না, প্রজাপতির ন্যায় সর্বব ভূতে সমদশী 
ছিলেন । তদীয় অপ্রতিহত শাসনপ্রভাবে ব্রা্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, 
শূদ্র স্বস্ব কম্মে রত ছিল। তিনি বিধবা, অনাথ, বিকলাজ, 

ও দীন দরিদ্র গণের ভরণ পোষণ করিতেন । সেই সত্যবাদী, 

দুটবিক্রম; সর্ববতোষক, সর্ববপোষক, শ্রীমান্ রাজ! দ্বিতীয় শশ- 
ধরের হ্যায় সর্বৰ ভূতের নয়নরঞ্জন ও জর্ববলোকপ্রিয় ছিলেন । 
তিনি শারদ্রতের নিকট ধন্ুর্বেদ শিক্ষা করেন, কৃষ্ণের অতি প্রিয় 

ছিলেন । কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে, অভিমনুযুর ওরদে উত্তরার 

গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়, এই নিমিত্ত তাহার নাম পরীক্ষিগু । 

তিনি রাজধর্ম্মনিপুণ, সর্ববগুণসম্পন্ন, জিতেক্দ্রিয়, মনন্থী, মেধাবী, 
ধন্ধপরায়ণ, ষড়বর্গ ৭ে৫) জয়ী, মহাবুদ্ধি, ও অদ্বিতীয় নীতিশাক্স- 

বেস্ত। ছিলেন; ষাটি বদর পে৬) প্রজাপালন করেন ; পরে 
সকলকে ছুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়া পরলোঁকযাত্রা করিয়াছেন | 
তদনন্তর আপনি সহজ্স বসরের এই কুঁলক্রমাঁগত রাজ্য ধন্ধতঃ 

প্রাপ্ত হইয়াছেন; আপনি শৈশব কালেই অভিষিক্ত হইয়া 
সর্ববভূতের পালন করিতেছেন । 

জনমেজয় কহিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ পূর্ববপুরুষদিগের চরিত্র 
অনুশীলন করিয়। বোধ হইতেছে, এই কুলে কোনও কালে এমন 

(৭৫) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসধ্য | 

(৭৬) রাজা পরীক্ষিৎ ষাঁটি বৎসর বয়সে তক্ষকের দংশনে প্রাণত্যাগ 

করেন, সুতরাং তীহার ষাটি বৎসর প্রজাপালন সম্ভব ও সঙ্গত হয় 
না1। টীকাঁকার নীলক কহেন, মূলে যে যাঁটি বৎসর নির্দেশ আছে, 

তাহ! জন্ম অবধি গণনা অভিপ্রায়ে, রাঁজ্যলাভাবধি গণন! আঁভিপ্রাক্ 

নহে, কারণ পরীক্ষিৎ ছাঁব্বিশ বৎসর বয়সে রাজালাভ করিয়া চব্বিশ 

বৎসর মাত্র গ্রজাপালন করেন। 
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রাজ। হয়েন নাই ষে, তিনি প্রজাদিগের প্রিয় ও হিতকারী 
ছিলেন না । আমার পিতা তথাবিধ রাঁজ। হইয়া কেন অকালে 

কালগ্র।সে পরিক্ষিপ্ত হইলেন বল, আমি আছ্যোপান্ত অবিকল 

শুনিতে বাসনা করি। প্রিরকারী হিতৈষী মন্ত্রিগণ এই রূপে 
জিজ্ভীসিত হইয়। পরীক্ষিতের সৃত্যুবৃত্তান্ত খাব বর্ণন করিতে 

আর্ত করিলেন। মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ ! আপনকারু 

পিতা রাঁজাধিরাঁজ পাওুর ন্যায় শস্সবিদ্ভায় অদ্বিতীয় ও সতত 

সবগয়াশীল ছিলেন। একদা * তিনি আমাদিগের , হস্তে সমস্ত 
সাআজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া মৃগয়ায় গিয়।ছিলেন। অরণ্যে 

প্রবেশ করিয়। শর দ্বার এক ম্বগ বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ মৃগ 

পলায়ন করিল। রাজ তৎপশ্চাণ্ড ধাবমান হইলেন, কিন্তু 

পলায়িত মুগকে আর দেখিতে পাইলেন নাঁ। তিনি যষ্টিবর্মব্পস্ক 
ও জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এজন্য ত্বরায় পরিশ্রীন্ত ও ক্ষুধার্ত 
হইলেন। সেই নিবিড় অরণ্যে এক মুনি মৌনব্রত অবলম্বন 
পূর্বক সমাধি করিতেছিলেন, রঙ্জা তীহাঁকে জিভ্ভাস। করিলেন । 
মুনি কিছুই উত্তর দিলেন না। রাজ। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত 
ছিলেন, মুনিকে মৌনাবিলন্বী দেখিয়। তৎক্ষণাৎ রোষবশ হইলেন। 
তিনি তীহাকে মৌনব্রতী বলিয়া জানিতেন না, এই নিমিত্ত 
কোঁপাবিষ্ট হইয়া, অটনী দ্বারা ধরাতল হইতে এক মৃত সর্প 
উদ্ধৃত করিয়া, সেই শুদ্ধচিত্ত খধির স্ন্ধে নিক্ষিপ্ত করিলেন । 
খষি এই রূপে অবমানিত হইয়াও কুপিত হইলেন না, রাজাকে 

ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না, স্সন্ধে মৃত সর্প ধারণ পুর্ববক 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

4 এ আনন সস ক তি সত শপ ও পপ পপ পাপ্পু + 
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নপগ 

মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! রাজা! পরীক্ষিত এই রূপে 
মুনির ক্কন্ধদেশে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া নিজরাজধানী প্রস্থান 

করিলেন । "সেই খষির গোগর্ভে সমুণ্পন্ন মহীতেজাঃ মহাবীর্ধ্য 
অতি কোৌপন্স্বভাব শৃঙ্গী নামে এক মহাঁষশন্ী পুক্র ছিলেন । 
এই মুনিকুমার'"সর্বলোকপিতামহ ব্রল্মার উপাসনার্থে ব্রহ্ষম- 
লোকে গমন করিয়াছিলেন । উপাসনান্তে ব্রহ্মার অন্ুমতি 

লইয়া পৃথিবীতে প্রত্যাগমন পূর্বক স্বীয় সখার মুখে পিতার 
অবমাননা বৃ্তীষ্ত শ্রবণ করিলেন । তীহার সখা কহিলেন, বয়স্য ! 

তোমার পিতা মৌনপরায়ণ হইয়া সমাধি করিতেছিলেন, রাজা 

পরীক্ষিত আসিয়া! তাহার ক্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়া 

গিয়াছেন। মহারাজ ! মহাতেজাঃ শঙ্গী বরসে বালক হইয়াও 
তপস্তা ও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; এক্ষণে শ্রবণমাত্র 

কোপানলে প্রজ্বলিত হুইয়া, উদক স্পর্শ পুর্ববক, স্বীয় সখাকে 
সন্বোধন করিয়া, তোমার পিতাকে এই শাপ দিলেন, বয়স্য ! 

আমার তপস্াঁর বল দেখ, যে দুরাত্মা বিনা অপরাধে আমার 
পিতার স্কন্ধে হৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছে, তীক্ষবিষ তীক্ষবীর্য্য 

নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তম দিবসে তাহার 

প্রাণসংহার করিবেক। ইহা কহিয়! শৃঙ্গী পিতার সমাধিস্থানে 
উপস্থিত হইলেন, এবং পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া শাপপ্রদান 
বৃস্তাস্ত নিবেদন করিলেন । তখন সেই দাঁধু সদাশয় মুনিশ্রেষ্ঠ, 
সুশীল গুণবান্ গৌরমুখনাঁমক শিল্যাকে, ইহা কহিবার নিমিত্ত, 
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আপনার পিতাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, আমার পুজ্র 

তোমাকে শাপ দিয়াছে, তুমি সাবধান হও, তক্ষক তোমাকে 

বীর তেজ: ছার! দ্ধ করিবে গৌরমুখ আপনকার পিতার 
নিকট আসিয়। বিশ্রামাস্তে আছ্ে।পাস্ত সমস্ত বুত্তাস্ত নিবেদন 

করিলেন । আপনার পিত। এই ভয়ঙ্কর বাক্য আব করিয়! 

তক্ষকফের ভয়ে অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হইয়া রহিলেন। 

সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে, ব্রহ্গষি কাশ্যপ সত্বর গমনে 

আপনকার পিতার নিকট গ্সাসিতেছিলেন । তক্ষক তাহাকে 

দেখিতে পাইস্তা জিজ্ঞাসা করিল, হে মহর্ষে! তুমি কোথায় 
ও কি প্রয়োজনসাধনার্থ এত সত্বর গমন করিতেছ ?. তিনি 
কহিলেন, অদ্য তক্ষক রাজ! পরীক্ষিৎকে ভন্মাবশেষ করিবেক, 

আমি তাহার প্রতিকারার্থে ষাইতেছি, অমি সমীপে থাকিলে, 

তক্ষক রাঁজার প্রাণ বিনাশ করিতে পাঁরিবেক না ।" তক্ষক 

কহিল, হে খষে! আমি সেই তক্ষক, আমি তাহাকে দংশন 

করিব । তুমি কি নিমিত্ত তীহাঁকে বীচাইতে বৃথা চেষ্ট। পাইবে £ 

আমি দংশন করিলে তুমি কোনও ক্রমেই রাজাকে বাঁচাইতে 

পারিবে না, ভুমি আমার অদ্ভুত বীর্য দেখ। এই বলিয়। 
তক্ষক এক বুক্ষকে দংশন করিল। বুক্ষ তওক্ষণাঁৎ ভস্মীভূত 
হইল । কাশ্যপও তথ্ক্ষণাৎ সেই বৃক্ষকে পুনজীবিত করিলেন । 
তখন তক্ষক, ভূমি কি অভিলাষে ষাইতেছ বল, এই বলিয়া 
তাহাকে লোভপ্রদর্শন করিল। কাশ্খপ কহিলেন, আমি ধন- 

লাভপ্রত্যাশায় যাইতেছি। তক্ষক কহিল, তুমি রাজার নিকট 

ধঘত ধনের প্রত্যাশা কর, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, 
লইয়া নিবুন্ড হও । কাশ্যপ তক্ষকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! 

অভিলাধানুরূপ অর্থ গ্রহণ পুর্নবক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 
৯ ৯০ 



২০২. মহাভারত । 

এই ব্ূুপে সেই ব্রক্ষেণ নিবৃত্ত হইলে, তক্ষক ছদ্ম বেশে 

আপনকাঁর পিতার নিকট আসিয়। স্বীয় ছুবিষহ বিষবহি দার! 
তাহাকে ভন্মসাৎ করিল। তদনন্তর আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত 

হুইয়াছেন। মহারাজ! এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমরা যেরূপ 

দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়।াছিলাম, অবিকল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে 

নিজ পিতার ও মহধি উতন্কের পরাভব বিবেচন! করিয়া যাহ 
কর্তব্য হয়, করুন। 

রাজা জনমেজয়, পিতৃপরাভবক্ুস্তাস্ত শ্রবণ করিয়া অমাত্য- 

দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তক্ষক ষে বৃক্ষকে ভস্মসাঁ করিয়া 
ছিল, এবং কাশ্যপ যে সেই ভন্মীভূত বৃক্ষকে পুনজীবিত 
করিয়াছিলেন, এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত তোমর! কাহার নিকট 
শুনিয়াছিলে ? “বাঁধ করি, সর্পকুলাধম তক্ষক এই বিবেচন। 
করিয়াছিল, কাশ্যপ মন্ত্রবলে রাজার প্রাণরক্ষ। করিবেক, সন্দেহ 

নাই। আমি দংশন করিলে যদি এ ব্রাহ্মণ রাজাকে বাঁচায়, 

তাহা হইলে আমাকে লেকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। 
এই ভাবিয়াই সে'ব্রক্মণকে তুষ্ট করিয়। বিদায় করিয়াছিল। 
সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে তাহাকে সমুচিত প্রতিফল 

দিব। কিন্তু একটি কথ! জিজ্ঞাস করি, তক্ষক ও কাশ্যপের 

বৃত্তান্ত নির্জন বনে ঘটিয়।ছিল, তাহা কে বা দেখিল, কে কা 

গুনিল, তোমরাই ব। কি রূপে অবগত হইলে বল, সবিশেষ 

শুনিয়। সর্পকুলনিপাতের উপায় বিধান করিব। অআন্ত্রিগণ 

কহিলেন, মহারাজ ! তক্ষক ও কাশ্যপের বৃত্তান্ত যে রূপে 

ষে ব্যক্তি আমাদিগকে কহিয়।ছিল, তাহ আবণ করুন। কোনও 

ব্যক্তি কান্ঠ আহরণ নিমিত্ত পুর্স্বেই সেই বৃক্ষে আরোহণ 
করিয়াছিল । তক্ষক ও কাশ্খপ উন্তয়েই তাহা জ।নিতে পারেন 
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নাই। এ ব্যক্তি সেই বৃক্ষের. সহিতই ভক্ধীভূত হয়, ও সেই 
বৃক্ষের সহিতই পুনজীবিত হয়। সেই আসিয়া আমাদিগকে 
এই অদ্ভুত বিষয়ের সংবাদ দেয় । মহারাজ ! ষথাদৃষ্ট বখাশ্ল্ত 
সমুদয় নিবেদন করিলাম, এক্ষণে জাঁহ। বিহিত হয়, ককুন। 

এইরূপ মন্ত্রিবাক্য শ্রবণে রাজ। জনমেজয়, রোষরসে কল্দুফিত 
হইয়া, করে করে পরিপেষণ এবং যুুমু্ঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ও 
অশ্রুধারা পরিত্লাগ করিতে লাগিলেন। পরে অশ্রু নিবারণ 

ও যথাবিধি উদক স্পর্শ কূরিয়া অমর্ষভারে কিয় ক্ষণ মৌন- 
ভাবে চিন্তা করিলেন, অনন্তর মনে মনে, কর্তব্য 'নির্ধরণ 

করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, আদি তোমাদিগের নিকট পিতার 

পরলোক প্রাপ্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয় বে কর্তব্য স্থির করিয়াছি, 

তাহা শ্রবণ কর। আমার মত এই, যে ছুরাত্মা তক্ষক শৃগীকে 
হেতুমাত্র করিয়। পিতার প্রীণহিংসা করিয়াছে, তাহাকে সমুচিত 

প্রতিফল দেওয়া কর্তব্য । বদি কাশ্যপ আদসিতেন, পিতা অবশ্যই 

জীবন পাইতেন ; কিন্তু তক্ষকের এমনই ছুরাত্মতা যে, তাহাকে 
অর্থ দিয়া নিবৃত্ত করিল। যদিই পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও 
মন্ত্রিগণের মন্ত্রণাবলে জীবন পাইতেন, তাহাতে তাহার কি 

হানি হইত ? কিন্তু কাশ্যপ আসিয়া! পাছে বাজাকে জীবন দেন, 

এই আশঙ্কায় সেই ছুরাত্সা অর্থদান দ্বারা বশীভূত করিয়া 
তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছে । এ অত্যন্ত অসম্য অত্যাচার । 

অতএব আমি, আমার নিজের, উতঙ্কের ও তোমাদের সকলের 

মনোরথ সম্পীদনের নিমিত্ত পিতার বৈরনির্ধাতন করিব । 
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উগ্রশ্রবাঁঃ কহিলেন, অনস্তর রাজ! জনমেজয় মন্ত্রিগণের সহিত 
পরামর্শ স্থির করিয়া সর্পসত্রানুষ্ঠানের প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং 
পুরোহিত ও খত্বিক্দিগকে আহ্বান করিয়া 'জিজ্ভাসিলেন, যে 

ছরাত্মা তক্ষক পিতার প্রাণহিংস। করিয়াছে, এক্ষণে আমি কি 
উপায়ে তাহাকে- ধথোচিত প্রতিফল দিতে পারি, আপনার। 

তাহা বলুন। আপনারা এমন কোনও কম্ম জানেন কি না যে, 
তদ্দার আমি তাহাকে তাহার বন্ধুবর্গের সহিত প্রদীপ্ত অনলে 

নিক্ষিপ্ত করিতে পারি । সে যেমন আমার পিতাকে বিষবহ্ধি 

দ্বারা দগ্ধ করিয়াছে আমিও সেই পাপিষ্ঠকে তজপ দগ্ধ 
করিতে বাসনা করি । খাস্বিক্গণ কহিলেন, মহারাজ ! পুরাণে 
সপসত্রনামে এক মহণ্ড যজ্ঞের উল্লেখ আছে । দেবতারা তোমার 

নিমিশতই এ যজ্ঞের স্ট্টি করিয়াছেন। পৌরাণিকেরা কহেন, 
তোমা ভিন্ন এ যন্ভ করিবার অন্য লোক নাই, আর আমরাও 
এ বজ্র অনুষ্ঠান করিতে জানি । 

রাজ! এই কথ! শবণ করিয়ীই তক্ষককে প্রদীন্ত অগ্রিমুখে 
প্রবিষ্ট ও দগ্ধ বোধ করিলেন, এবং সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাক্ষণদিগকে 
কহিলেন, আমি সেই যন করিব, আপনারা সমুদ্ধায় আয়োজন 

করুন । তদনুলারে সেই বেদবিদ্ বহুজন্ খত্বিক্গণ, শান্দ্রপ্রমাণ 
পরিমাণ করিয়া পরম সম্বদ্ধিযুক্ত গ্রভূতধনধান্যাদিসম্পন্ন অভি- 
প্রায়ানুরূপ ঘজ্ঞায়তন নিন্্মীণ পুর্ববক, রাজাকে সর্পসত্রে দীক্ষিত 
করিলেন । কিন্তু প্রথমতই যজ্ঞের বিদ্বকর এক মহণ্ড লক্ষণ 



আস্তীকপব্ৰ | ২০৫ 
উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তননিষ্্মাণকালে বাস্তবিষ্ভাবিশারদ 
পুলাণবেস্তা বুদ্ধিজীবী .সৃত্রধার কহিল, যে স্থানে ও যে সময়ে 
যজ্ঞাঁয়তনের মাপন আরম্ভ হইল, তাহাতে বোঁধ হইতেছে, 
এক ব্রান্ধণকে উপলক্ষ করিয়া এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবেক। 
রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া, দীক্ষিত হইবার পুর্বে, ছ্বরপালকে 
এই আদেশ দিলেন, যেন কোনও ব্যক্তিই আমার অজ্ঞাতসারে 
প্রবেশ করিতে না পারে। 
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উগ্র্রবা?ু কহিলেন, তদনস্তর সর্পসত্রবিধানানুসারে ক্রিয়ারস্ত 
হুইল । যাজকগণ যথাবিধি স্ব স্ব কর্মে প্রবৃস্ত হইলেন । তাহার 
কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয় ধারণ করিয়। মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ববক প্রদীপ্ত 
হুতাঁশনে আহ্তি প্রদান করিতে লাগিলেন । অনবরত ধূমসম্পর্ক 
দ্বারা তাহাদের' চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হুইয়। উঠিল । তীহারা সর্প দিগের 
উল্লেখ করিয়া আহুতি প্রদান আরম্ভ করিলে, তাহাদের হৃৎকম্প 

হইতে লাগিল । তদনন্তর সর্পগণ, নিতান্ত ব্যাকুল ও অস্থির 
হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং মস্তক ও লাঙ্গুল দ্বারা পরস্পর 
বেষ্টন ও আর্তনাদ করিতে করিতে, সেই প্রদীপ হুতাশনে 
অনবরত পতিত হইতে লাগিল । শ্বেতবর্ণ, ক্ৃষ্ণবণ, নীলবণ, 

বৃদ্ধ, শিশু, ক্রোশপ্রমাণ, যোজনপ্রমাণ, গোকর্ণপ্রমাঁণ,। পরিঘথ- 

প্রমাণ, অশ্বীকার, করিশুগাকার, মন্ত মাতঙ্গের হ্যায় মহাকায়, 

মহাবল, বহুবিধ, শত শত, সহত্র সহত্র, অযুত অযুত, অর্ববুদ 
অর্ববুদ, মহাবিব বিষধরগণ মাতৃশীপদোষে অবশ হইয়া বিনাশ 
প্রাপ্ত হইল । 
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শৌনক জিজ্ঞাসা! করিলেন, হে সুতনন্দন ! পাও্কুলাবতংস রাজ! 
জনমেজয়ের ভয়ঙ্কর সর্পসত্রে কোন্ কোন্ মহষি খত্বিকের কম্প 

করিয়াছিলেন, আঁর কীহারাই বা সদস্ত হইয়াছিলেন, সেই 

সমস্ত সবিস্তর বর্ণন কর, তাহ। হইলেই কাহার! সর্দসত্রবিধীনজ্ঞ, 

তাহা জান! যাইবেক। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যে' সকল মনীষিগণ 
সেই যজ্তে খত্বিক ও সদস্য ছিলেন, তীহাঁদিগের নাম কীর্তন 

করিতেছি, শ্রবণ করুন । চ্যবনবংশোন্ভব অদ্বিতীয় বেদবেস্ত 

স্থবিখ্যাত চগ্ডভার্গৰ হোতা, বুদ্ধ বিদ্বান ক্লৌৎস উদগাতা, 
জৈমিনি ব্রচ্ষা, শার্গরব ও পিঙ্গল অধবধুর্,ঠ আর ব্রাক্গপৌোস্তম 

উতঙ্ক উন্নেত। ছিলেন । পুক্র ও শিষ্য সহিত ব্যাসদেব, উদ্দালক, 

প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অশিত, দেবল, নারদ, পর্ববত, 

আত্রেয়, কুণ্ড, জঠর, কাঁলঘট, বাহস্যবংশপ্রসৃত বয়োবুদ্ধ তপঃ- 
স্বাঁধ্যায়শীলসম্পন্ন শ্রুতশ্রবা, কোহল, দেবশম্া, মৌদগল্য, 
সমসৌরভ ইত্যাদি অনেকাঁনেক বেদপাঁরগ ব্রাঙ্ধণ সদস্য 
হুইয়্াছিলেন । 

খত্বিক্গণ আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, সর্বব- 

প্রাণিভয়ঙ্কর অর্প সকল হুতাঁশনে নিপতিত হইতে লাগিল । 

সর্পগণের বস। ও মেদ দ্বারা বহুসংখ্যক হুদ হইয়। গেল। 

তাহাদিগের অনবরত দাহ দ্বারা উত্কট গন্ধ নিগগত হইতে 

লাঁগিল। অগ্নিপতিত ও অআ।কাশস্থিত সর্পগণের চীৎকার ও 

কোলাহল অবিশ্রান্ত আত হইতে ল।গিল। 
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নাগরাঁজ তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সর্পসত্ত্রে দীক্ষিত শ্রবণ 
করিয়। ইন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সমুদাঁয় বৃত্তান্ত 

নিবেদন করিয়! তাহার শরণাপন্ন হইলেন । দেবরাজ তক্ষকের 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে নাগরাজ ! দে সর্পসন্্রে 

তোমার কোনও ভয় নাই। তোমার হিতার্থে আমি ব্রহ্মাকে 

প্রসন্ন করিয়া রাখিয়াছি, তোমার ভয় নাই, তুমি নির্ভয় ও 

নিশ্চিন্ত হও । ইন্দ্রের নিকট এই আশ্বাস পাইয়। তক্ষক হৃষ্ট 
মনে তদীয় ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিল । 

সর্পগণ অনবরত অগ্রিতে পতিত হওয়াতে, বাস্তকি স্বীয় 
পরিবার অল্লাবশিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন, এবং একীন্ত 

শোকাকুল ও ব্যাকুলহৃদয় হইয়। ভগিনীকে কহিলেন, অমি 

কল্যাণিনি! আমার সর্ববাঙ্গ শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, দশ 
দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি, মোহে অবসন্ন হইন্ডেছি, মন ও 

নয্বন ঘৃণিত হইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; অস্ভ আঁমি 

"একান্ত অবশ হইয়া দেই প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইব । 

ক্নমেজয্ের ঘজ্ভ্ত সর্পকুল সংহাঁরের নিমিত্ত আরন্ধ হইঝাছে ১ 

স্সাভঞ্ব আমিও নিওসন্দেহ যমাঁলয়ে যাইব । আমি তোমাকে 

ষদর্থে জরত্কারুকে দান করিয়ীছিলাম, তাহার সময় উপস্থিত । 

এক্ষণে আমাদিগের সবান্ধবের সপরিবারের পরিত্রাণ কর। 

পিতামহ স্বয়ং আমাকে কহিয়াছিলেন, আক্তীক জনমেজয়ের যজ্ঞ 

নিবারণ করিবেক । অতএব এক্ষণে তুমি আমার সপরিবারের 

পরিআ।ণের নিমিত্ত স্বীক্ষ শ্রিয় তনয়কে অনুরোধ কর। 

০ 
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উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর নাগভগিনী জরত্কাঁকু স্বীয় সহো- 

দরের বচনানুসারে আপন পুজ্রকে আহবান করিয়। কহিলেন, 
বস ! আমার ভ্রাতা কোনও প্রয়োজনসাধনোদ্দেশে আমারে 

তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন । এক্ষণে সেই প্রয়োজন 

উপস্থিত, তাহা সম্পন্ন কর। 

মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া আস্তীক কহিলেন, জমনি ! মাঁতুল 

মহাঁশয় কি প্রয়োজনসাধনোদ্দেশে তোমারে আমার পিতাকে 

দান করিয়াছিলেন, তুমি আমাকে তাহার সবিশেষ বল, 

শুনিয়া আমি তাহ। সম্পন্ন করিব । বন্ধুকুলহিতৈষিনী নাগরাজ- 
ভগিনী জরণ্কারুপুকজ্রকে সবিশেষ সমস্ত কহিতে লাগিলেন । 

বস ! শ্রবণ কর । সমস্ত নাগকুলের জননী কনর রোষবশা 

হইয়। আপন পুজ্রদিগকে এই শীপ দিয়াছিলেন যে, আমি 
বিনতাঁর সহিত দাসত্ব পণ করিয়। শুক্বর্ণ উচ্চৈঃশ্রবাকে 

কুষ্ণবর্ণ করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার 

সে কথা রক্ষা করিলে না; অতএব রাজা জনমেজয়ের যজ্তে 

অশ্ি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন ; তাহাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 

হইয়া তোম্র। প্রেতলোকে গমন করিবে । সর্ববলোকপিতাঁমহ 

ব্রহ্ম! নাগজননীর শাপদান শ্রবণ করিয়া তথাস্ভ বলিয়া অন্ুু- 

মোদন করিলেন । বাস্কি এইরূপ পিতামহবাঁক্য শ্রবণ করিয়া 

অম্বতমন্থনকাঁলে দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন। দেবতারা 

অমৃত লাভে কৃতকার্য হইয়। আমার ভ্রাতাঁকে সমভিব্যাহারে 

২৭ 
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করিয়। পিতামহজ্রমীপে উপস্থিত, হইলেন, এবং স্তত্তি ও প্রণতি 
দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করিয়া শাপনিবারণের উপায় প্রীর্থন। 

করিলেন; কহিলেন, ভগবন্! লাগরাজ বাস্ৃকি জ্ঞাতিকুলক্ষয্স- 

সম্ভাবন। দর্শনে যণ্পরোনাস্তি কাতর হইয়াছেন। আপনি কৃপা 

করিয়। শাঁপমোচনের উপায় বিধান করুন । ব্রক্ষা কহিলেন, 

জরৎুকারু জরুকারুনান্মী যে ভাধ্য! পরিগ্রহ করিবেন, তাহার 
গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সর্পকুলকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিবেন । 
পন্নগরাজ বাস্থৃকি সেই বাক্য শ্রবুণ করিয়া আমায় তোমার 
পিতাকে দান করিয়াছিলেন। তুমিও প্রয়োজনসাধনের সময় 
উপস্থিত হইবার পুর্ববেই আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 
এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত, উপস্থিত ভয় হইতে নাগকুলের 

পরিত্রণ কর, আমার জাতাকে সেই বিষম হুতাশন হইতে 

রক্ষা কর। আমার জাতা যে অভিপ্রায়ে আমায় তোমার 

পিতাকে দান করিয়াছিলেন, যেন তাহ। বিফল না হয়; 

এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায় বল। 

আঁস্তীক এইরূপ মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া! অঙ্গীকার করি- 
লেন, এবং শোকসম্তপ্ত বাস্থকিকে আশ্বীস প্রদান করিয়! 

কহিলেন, মাতুল ! আমি প্রতিজ্ঞ করিতেছি, আপনাকে 
মাতৃশাপ হইতে মুক্ত করিব । আপনি সুস্থচিত্ত হউন, আপনকা'র 

কোনও ভয় নাই, ঝাহাতে আপনাদিগের মঙ্গল হয়, আমি 

তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্ববান্ হুইব। অন্য কথা দূরে থাকুক, 
পরিহাসকালেও আমি কখনও মিথ্যা কহি নাই। অদ্ভধ আমি 

সর্পসত্রদীক্ষিত রাজ। জনমেজগ্সের নিকট গিয়া, মাঙ্গলিক বাক্য 
দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করিয়া, যাহাতে দেই যজ্জ নিবারণ হয়, 

তাহা! করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি সমুদায় সম্পন্ন 
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করিব, আপনি আমার বিষয়ে কোনও ক্রমেই সন্দিহান হইবেন 

না। বাস্কি কহিলেন, বস! আমি মাতৃদণ্ডনিগৃহীত হুইয়। 
ঘুণিত হইতেছি, অমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে, দিগৃ্ভ্রম 
জন্দিতেছে। আন্তীক কহিলেন, মহাশয় ! আপনকার আর 

পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। সর্পসত্রের প্রদীপ্ত হুতাশন 

হইতে মহাঁশরের যে ভয় জন্মিয়াছে, আমি তাহা দূর করিবু, 
প্রলয়কালীন অক্লতুল্য মহাঘোর ব্রক্মদণ্ড নিরাক্ষরণ করিব, 
আপনি কোনও ক্রমেই ভীতু হইবেন না। 

এইরূপ আশ্বাসপ্রদান দ্বারা বাস্ুকির অভি-বিষম শোঁকানল 

শাস্তি করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ আন্তীক ভুূজগকুলের পরিত্রাণের নিমিত্ত 
সত্বর গমনে রাজা জনমেজয়ের সর্ববগুণসম্পন্ন সর্পসত্রে উপস্থিভ 
হইলেন ; দেখিলেন, সূর্য্য ও বহি সম তেজস্বী সদস্যগণ উতকুষ্ট 
ষজ্ভায়তনে উপবিষ্ট আছেন । প্রবেশকালে দ্বারবানের। নিবারণ 
করিল । তখন সেই অদ্বিতীয় পুণ্যশীল দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবেশলাভের 
নিমিত্ত সর্পসত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন । অনন্তর যজ্জক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়া রাজার, খত্বিক্গণের, সদস্তব্র্গের, এবং ঘযজ্ভীষ্ 

হুতাশনের প্রশংস! করিতে আরম্ত করিলেন । 



পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়- আন্তীকপর্ধ। 

আস্তীক কহিলেন, পুর্ব কালে প্রয়াগে সোম, বরুণ ও গ্রজা- 
পতি যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয় ! 

তোমার এই যজ্ন্ত সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষি- 
গণের মঙ্গল" হউক । দেব্রাঁজ ইন্দ্র যেরূপ শত্ত ও অযুত সংখ্যক 
বদ্ধ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদ্রীপ জনমেজয় ! তোমার এই 
যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল 
হউক | গয়,'শশবিন্দ্ু, বৈশ্রানণ, এই তিন স্থবিখ্যাত নৃপতি যেরূপ 

যত করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয় ! তোমার 

এই যন্ত্র সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের 
মঙ্গল হউক। নৃগ, অজমীঢ় ও দশরথতনয় রাজা রামচন্দ্র যেরূপ 
যন্ত্র করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয় ! তোমার 

এই যজ্্ধ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের 
মঙ্গল হউক । র্রাক্তা দিবিদেবসুনু, যুধিষ্টির' ও অজমীডের যেরূপ 
যজ্দ্ত বিখ্যাত আছে, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয় ! তোমার 

এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থন। করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের 
মঙ্গল হউক । সত্যবতীতনয় কৃষ্ণ দ্বপাঁয়নের যতন্ব যেকপ, 
এবং সেই ভগবান্ স্বয়ং যে যজ্ভের সমুদায় কম্ম করিয়াছেন, 

হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজর ! তোমার এই ষজ্ভ সেইরূপ, 

প্রার্থন। করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক । তোমার 

এই দেবরাঁজকৃত যল্ভ্ তুল্য ঘজ্ঞে সুধ্য সম তেজন্বী খস্বিক্গণ 
অধিষ্ঠান করিতেছেন । ইহাদের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা যায় না। 
ইহাদিশকে দান করিলে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হয়। আমার এই 
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স্থির সিদ্ধান্ত আছে, ত্রিভুবনে দ্বেপাঁয়নের তুল্য খত্বিক নাই। 
ইহার শিষ্কেরা সমস্ত ভূমগুল ব্যাপিয়াছেন। তাহাদের তুল্য 
সর্ববকর্্মদক্ষ খত্বিক আর নাই । ভগবান্ অগ্নি দেবতাগণের তৃপ্তি 

নিমিত্ত প্রদীপ্ত ও দক্ষিণাবর্তশিখাবিশিষ্ট হইয়া তোমার এই 
যজ্ঞে হুব্য গ্রহণ করিতেছেন । জগতে তোমার তুল্য প্রজাপালন- 
পরায়ণ নৃপতি দ্বিতীয় নাই। তোঁম।র ধের্ধ্যগুণ দর্শনে আজি 
সদ! শীত আছি $+ ভূমি, বরুণ ও ধন্মরাঁজের তুল্য । ব্জপাণি 

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন প্রজাদিগের রক্ষাকর্তা, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! 
আমাদিগের মতে তুমি প্রজাদিগের সেইরূপ রক্ষাকর্তী । কোনও 

কালে কোনও রাজ। তোমার তুল্য যজ্ঞ করিতে পারেন নাই । 

হে সুব্রত! তুমি রাজা খট্টাঙ্গ, নাভাগ ও দিলীপের তুলা, 
তোমার প্রভাব যষাতি ও মান্ধাতার সদৃশ, তোমার তেজঃ 
সুর্যের সমান, তুমি ভীক্মদেবের ন্যায় বিরাঁজমান হইতেছ। 
তোমার বীর্য বাল্মীকি মুনির বীর্যের ম্যায় অপ্রকাশিত, 

তোমার কোপ মহ বশিষ্ঠের কোপের ন্যায় বশীকৃত, তোমার 
প্রভূন্ব ইন্দ্রত্বতুল্য, তোমার প্রভাব নারায়ণের প্রভাবসদৃশ 
শোভা পাইতেছে। তুমি যমের ন্যায় ধন্মনির্য় করিতে জান, 

কৃষ্ণের ন্যায় সর্ববগুণসম্পন্ন, তুমি সকল সম্পস্তির নিবাঁস স্বরূপ 
এবং সকল যজ্ঞের একাধার স্বরূপ । তুমি দস্তপুজ্র বলনামক 
অস্থরের তুল্য পরাক্রমী, রামের তুল্য শান্সরবেস্তা ও শঙ্্বেত্তা, 

ওর্বব ও ভ্রিতের তুল্য তেজস্বী, ভগীরথের তুল্য ছুস্প্রেক্ষণীয় । 
এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া রাজা, সদস্যৰর্গ, খত্বিক্গণ ও অগ্নি, 

সকলেই প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় তাহাদের 

অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! কহিতে আরম্ভ করিলেন। 
০১0১০ 



যট্পঞ্চাশ অধ্যায়_ আত্তীকপর্থ। 

জনমেজয় কহিলেন, এই ব্রাহ্ষণকুমার বয়সে বালক হইয়াঁও 

বুদ্ধি ও জ্্বানে বুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন । আমার মতে 

ইনি বালক" নহেন, বুদ্ধ। আমি ইহাকে কাভিলবিত প্রদান 

করিতে ইচ্ছ। করি। হে সদস্যগণ! আপনারা এ বিষয়ে 

যথাবিহিত আদেশ করুন। সদস্যগণ কহিলেন, ব্রান্ধণ বালক 

হইলেও রাজাদিগের মহামান্য ; যে ব্যক্তি বিদ্বান হন, তিনি 

বিশেষ মান্য | ইনি মহারাজের সর্বপ্রকার বরদানপাত্র । কিন্তু 
নাগরাজ তক্ষক যাহাতে মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া ত্বরায় আমাদের 
বশে আইসে, তাহাও চিজ্ত। কর। কর্তব্য । 

অনন্তর রাজা! অভিলধিত দাঁনে উদ্যত হইয়া, তুমি অভিপ্েত 
বর প্রার্থনা কর, আস্তীককে ইহা! কহিতে উপক্রম করিবামাত্র, 

হোতা অনতিহ্ৃষ্ট. চিত্তে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! তক্ষক 
এখনও আইসে নাই । জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার 

এই কম্ম সমাপন হয়, এবং যাহাতে তক্ষক শীত্র আইসে, 

আপনারা সকলে তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্ববাঁন্ হউন, তক্ষক 
আমার পরম শক্রু। খত্বিকগণ কহিলেন, মহারাজ ! শাস্ত্রে 

যেরূপ কহিতেছে, এবং খজ্ভ্ীয় হুতাঁশন যেরূপ ব্যক্ত করিতেছেন, 

চারা রাও সানা বাগান ানিগানা চাও সাদা রঃ 

ভবনে অবশ্ছিতি করিতেছে । 

লোহিতনয়্ন পুরাপণবেত্তী মহাত্মা! : সুভ পুর্বেবে যজ্জঞায়তন 

নিশ্্াণকাঁলে বিস্পসম্ভাবন। কহিয়াছিলেন । এক্ষণেও নরপতি 
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কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়। কহিলেন, মহারাজ ! বিপ্রগণ যাহ 

কহিতেছেন, তাহ। বধার্থ বটে। পুরাণ শাস্ত্রে যেূপ নিদ্দিষ্ট 
আছে, তদনুস।রে নিবেদন করিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র তক্ষককে 

অভয়দান করিয়াছেন; কহিয়াছেন, তুমি আমার নিকটে থাঁক, 
অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না । 

সর্পসত্রদীক্ষিত রাজ! শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবঙ 
হোতাকে কনম্ম সন্াপন বিষয়ে সত্বর হইবার নিমিশ্ত বারংবার 

কহিতে লাগিলেন। হোত মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ববরু তক্ষুককে 
আহ্বান করিতে লাঁগিলেন। অনন্তর মহাশ্ভাব দেবরাজ 

বিমানারোহণ পূর্বক নভোমগ্ডলে উপস্থিত হইলেন। জল- 
ধরগণ, বিদ্ভাধরগণ ও অপ্সরোগণ তীহার সমভিব্যাহাঁরে 

আসিল। দেবগণ তীহাঁর চতুর্দিকে দণায়মূন হইয়া স্তব 
করিতে ল।গিলেন। নাগরাজ তক্ষক তাহার উত্তরীয় বস্ত্র 

বদ্ধ ছিল, সে ভয়ে উদ্দিগ্র হইয়া অত্যন্ত অস্থখে কালহরণ 

করিতে লাগিল । 

রাজা তক্ষকের প্রাণদণ্ড করিবার নিত মনত একান্ত অধ্য- 

বসায়ারূট হইয়াছিলেন, অতএব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ণবার 

খহ্িগ্দিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! যদি তক্ষক ইন্দ্রের ভবনে 

থাকে, তবে তাহাকে ইন্দ্রসহিত হুতাঁশনে পাতিত ককুন। 

হোতা রাজা জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া, ইন্দ্রসহিত 

তক্ষককে উদ্দেশ করিয়। আছতি প্রদান করিলেন । তিনি এই 

রূপে আহুতি প্রদান করিলে নভোমগুলে দৃষ্ট হইল, ইন্দ্র ও 
তক্ষক উভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তথ! হইতে যজ্ঞ 

দর্শন করিয়া ইন্দ্র য্পরোনাস্তি ভীত হইলেন, এবং তক্ষককে 

পরিত্যাগ করিয়া আপন আলয়ে পলায়ন. করিলেন । 
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এই রূপে দেবরাজ পলায়ন করিলে পর, তক্ষক ভয়ে 
অচেতন ও অনায়ত্ত হইয়া মন্ত্রগ্রভাবে যক্জ্রীয় অগ্নিশিখ। সন্গি- 

ধানে উপস্থিত হইল । তখন খত্বিক্গণ কহিলেন, মহারাজ ! 

আপনার কর্ম বিধি পুর্ববক সম্পন্ন হইল, এখন আপনি ব্রাহ্মষণকে 
বরদান করিতে পারেন । অনন্তর জনমেজয় আন্তীককে সম্বোধন 

করিয়া কহিলেন, হে অপ্রমেয়প্রভাব ব্রক্গবীধ্যসম্পন্ন ব্রাহ্ষণ- 
কমর! আমি তোমাকে অভিলধিত প্রদধন করিব, তুমি 

অভিপ্রেত ব্র প্রীর্থনা কর, ষদি তাহা অদেয় হয়, তথাপি দান 
করিব। এই সময়ে খত্বিক্গণ কহিলেন, মহারাজ ! এ দেখ! 

তক্ষক ভোমার বশে আসিতেছে, তাহার ভয়ঙ্কর গর্জন শুনা 

যাইতেছে । নিশ্চিত বোধ হইতেছে, ইন্দ্র তাহাকে পরিত্যাগ 

করিয়াছেন । তাহাঁতেই মন্ত্রবলে বিকলাঙ্গ বিচেতন ও ঘৃর্ণমীন 
হইয়! দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আসিতেছে । 

নাগরাঁজ তক্ষক হুতাশনে পতিত হয়, এমন সময়ে অবসর 

বুঝিয়া আস্তীক কহিলেন, রাজন্ জনমেজয় ! যদি আমাকে বর 

দেওয়া অভিমত 'হয়, তাহ! হইলে আমি এই প্রার্থনা করি, 
তোমার এই যজ্ত রহিত হউক, এবং সর্পগণ যেন আর এই 

ষজ্ভীয় হুন্তাশনে পতিত না হয়। রাজা এই বধপে প্রাথিত 

হইয়। অন্তিহ্ষ্ট মনে আন্তীককে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বর্ণ, 

রজত, গে! অথবা আর যাহ! কিছু প্রার্থনা! কর, তাহা তোমাকে 

দিতেছি, আমার যজ্ঞ রহিত করিও না। আস্তীক কহিলেন, 
রাজন! আমি তোমার নিকট স্বর্ণ, রজত, অথবা গোধন প্রার্থনা 

করি না, আমার এই মাত্র প্রার্থনা, তোমার বজ্ঞ রহিত হউক, 
তাহা হুইলে আমর মাতৃকুলের মঙ্গল হয়। জনমৈজয় এইরূপ 

অভিহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজকুল- 
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শ্রেষ্ঠ! তুমি অস্ভ বর প্রার্থনা কর । কিন্ত্ত তিনি কোনও মতেই 
অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। তখন বেদজ্ভ সদস্যবর্গ সকলে 
মিলিয়া রাঁজাকে কহিলেন, মহারাজ ! ব্রাহ্মণকে প্রার্থিত বর 

প্রদান কর। 

- শাাাীিসিসএ93৩৩0 ৩960৩0৩9555 

৮৮ 
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শৌনক কূুহিলেন, হে সুতকুলতিলক ! রাজ। জনমেজয়ের 
স্প্পসত্রে যে সকল সর্প হুতাশনে পতিত হুইয়ীছিল, তাহাদের 

সকলের নাম শ্রবণের অভিলাষ করি । উগ্রশ্রুবাঃ কহিলেন, হে 
দ্বিজোত্তম ! রহু সহত্্, বহু প্রযুত্ত, বহু অব্বদ সর্প সর্পসত্্রে 
বিনাশ প্রাপ্ত ইইয়াছিল, তাহাদিগের সংখ্যা করা অসাধ্য, 

তথাপি; বত দূর স্মরণ হয়, কহিতেছি, শ্রবণ করুন ! প্রাথমতঃ 

বাস্থকিকুলোশ্ুপন্ন যে সকল নীলবর্ণ রক্তবর্ণ শুরুবর্ণ অতি 

ভয়ঙ্কর মহাঁকায়, মহাবিষ ভুজঙ্গমগণ, মাতৃশাপরূপ বিষম দণ্ড 
দণ্ডিত হইয়া, বভ্ভ্ীয় হুতাঁশনে পতিত হয়, তাহদেরই বাহুল্যে 

নামোল্লেখ করিব । 

কোটিশ, মানস, পুর্ণ, শল, পাল, হমীল, পিচ্ছল, কৌণপ, 
চক্র, কালবেগ, গ্রকাঁলন, হিরণ্যবাছ, শরণ, কক্ষক, কাঁলদস্ত, 

এই সকল বাস্থকিজাত সর্প প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । 

এতদ্বযাতিরিক্ত বাস্থকিবংশসন্ভৃত অতি ভয়ঙ্কর মহাবলশালী আর 
আর অনেক নাগ প্রদ্ীপ্ত হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল । 

এক্ষণে তক্ষককুলোদ্ভুত নাগগণের নামোল্লেখ করিতেছি, 
শ্ুবণ করুন । পুচ্ছাণ্ক, মগুলক, পিগুসক্ত, রভেণক, উচ্ছিখ, 

শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঠ বিরোহণ, শিলী, শলকর, মুক, স্থকুমার, 

প্রবেপন, মুদগর, শিশুরোমা, স্থুরোমা, মহাহন্ু, এই সমস্ত 
তক্ষকজাত নাগ হব্যবাহনে প্রবিষ$ হইয়াছিল । 

পারাবত, পারিপাত্র, পার, হরিণ, কৃশ, বিহত, শরভ, 
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মেদ, প্রমোদ, সংহতাপন, এরাঁবতকুলোতুপন্ন এই সকল নগ 
অগ্নিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল । 

হে দ্বিজোত্তম ! অতঃপর কোৌরব্যকুলজাত্র নাগদিগের উল্লেখ 
করিব, শ্রবণ করুন। এরক, কুণগুডল, বেণী, বেণীস্বন্ধ, কুমাঁরক, 
বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্তক, প্রাতর, অন্তক, এই সকল কৌরব্যকুল- 
জাত সর্প হুতাশনপ্রবিষ্ট হইয়াছিল 

এক্ষণে ধৃতর্বপ্রকুলপ্রসূত বায়ুসমবেগশা'লী মহাবিষ সর্প- 
গণের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, 

কুঠার, মুখসেচক, পুর্ণাজদ, পুর্ণমুখ, প্রহাস্* শকুনি, হরি, 

অমাহঠ, কামহঠ, স্থষেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণুবেদাজ, 

পিশঙ্গ, উগ্ডপারক, খষভ, বেগবান, নাগ, পিধ্ারক, মহাহন্ু, 
রক্তাল, সর্ববসাঁরঙ্গ, সমৃদ্ধ, পটবাঁসক, বরাহক, বীরণক, সচিত্র, 

চিত্রবেশিক, পরাঁশর, তরুণক, মনিক্ন্ধ, আরুশি । 

হে ব্রহ্গন্! বিখ্যাত প্রধান প্রধান নাগের নাম কীর্তন 

করিলাম ; বাহুল্য প্রযুক্ত সকলের উল্লেখ করিতে পারিলাম না । 

ইহাদের যে সকল সন্ভাঁন ও সন্তানের সম্ভ/ন প্রদীপ্ত পাঁবকে 

প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্য! করা অসাধ্য । অতি ভয়ঙ্কর, 

প্রলয়কালীন অনলতুল্য বিষবিশিষ্ট, দ্বিশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ, দশশীর্ষ, 

এবং অন্যান্য শত শত সহক্র সহল্র সর্প সেই যজ্ভ্ীয় হুতীশনে 

হুত হইয়াছে । মহাকায়, মহাবেগ, শৈলশৃঙ্গসমুন্নত, যোজনায়ত, 

দ্বিযোজনায়ত, পঞ্চযৌজনায়ত, দশযোজনায়ত, দ্বাদশযোজনায়ত, 

কামরূগী, কামবল, প্রদীপগ্ড অনলতুল্য বিষশালী মহা সর্প সকল 

ব্রক্মদণ্ডে নিগৃহীত হইয়া! সেই মহাসত্রে দগ্ধ হইয়াঁছে। 
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উগ্রশবাঃ, কহিলেন, রাজা জনমেজয় আঁন্তীককে এই রূপে 

বরদাঁনে উদ্ধত হইলে, আমরা তীহার আর এই এক অদ্ভুত 
ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছি । নাঁগরাজ তক্ষক ইন্দ্বহস্ত হইতে চ্যুত 
হইয়া নভোমণগ্ডলেই থাকিল। ত্খন রাজা জনমেজয় অত্যন্ত 

চিন্তাস্বিত হইলেন। ভয়ার্ত তক্ষক সেই বিধি পূর্বক হুত 
প্রদীপ্ত বজ্ব্রীয় হুতাশনে পতিত হইল না। শৌনক কহিলেন, 
হে সুতনন্দন ! মনীষাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্র সকল কি নিস্তেজ 
হইয়াছিল, যে তক্ষক অগ্নিতে পতিত হইল না। উগ্রশ্রাবাঃ 

কহিলেন, পন্নগরাজ ইন্দ্রহস্ত হইতে চ্যুত ও বিচেতন হইয়া 
পতিত হইতেছে, এমন সময়ে আন্ভীক, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, এই বাক্য 
তিন বার উচ্চারণ করিলেন, এবং তক্ষকও উদ্দিশ্ন চিত্তে 

অন্ভরীক্ষে অবস্থিত হইল । তখন. রাজ। অদস্যগণের উপদেশ- 
বশবর্তী হইয়। কহিলেন, আন্তীক যাহা কহিলেন, তাহাই হউক, 

এই কন্ম সমাপিত হউক, নাগগণ নিরাপদ হউক, আম্তীক 

শ্বীত হউন, এবং 'সুতের বাক্য সত্য হউক । 
রাজ আস্তীককে বর প্রদান করিবামাত্র, চারি দিকে 

প্রীতিপুর্ণ কোলাহল উতিত হইল, সর্পসত্র নিবৃন্ত হইল, ভরত- 

কুলতিলক রাজ! জনমেজয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, যে সমস্ত 
খহিক্ ও সদন্তগণ সেই সর্পসত্রে সমাগত হইয়াছিলেন, রাঁজা 

তাহাদিগকে অপধ্যাপ্ত অর্থ প্রদীন করিলেন, আর যে লোহিত- 

নয়ন সুত ষজ্ভায়তননিশ্মীণকালে কহিয়।ছিলেন যে, এক ব্রাহ্ষণকে 



আম্তীকপর্ধ | ২২৯ 

উপলক্ষ করিয়। সর্পসত্র রহিত হইবেক, প্রীত হইয়। তাহাঁকেও 

প্রভূত অর্থ অন্যান্য নান। দ্রব্য, এবং অন্ন ও বন্ত্র দান 

করিলেন । তদনন্তর যথাবিধি অবভৃথক্রিয়া (৭৭) সম্পাদন 

করিলেন । পরে প্রীত মনে ষথোচিত সৎকার করিয়া কৃতকৃত্য 

মহাত্ম। আস্তীককে স্বগৃুহে প্রেরণ করিলেন, এন্ং তাহার 
প্রস্থথনকালে কহিলেন, ভগবন্্! পুনর্ববার যেন আপনকার 
আগমন হয়। ষণকালে আমি অশ্বমেধ মহা'যজ্ঞের অনুষ্ঠান 

করিব, আপনাকে সেই ফক্্েন্ত সদস্য হইতে হইবেক। 
আন্তীক, এই রূপে শ্বকাধ্যসাধন ও রাজাত্র সন্ভে।(ষসম্পাদন 

করিয়া, তথাস্ত্ব বলিয়া হৃষ্ট চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং 
পরম শ্রীত মনে মাতুলের ও জননীর সম্নিধানে গমন পুর্ববক, 
তদীয় পাঁদবন্দন করিয়া আগ্ভোপান্ত সমস্ত বুভ্তান্ত নিবেদন 

করিলেন । যে সমস্ত নাগ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, শ্রাবণমাত্র 
তাহাদের শোক ভয় ও মোহ দূর হইল । তাহারা সাতিশয় 
প্রীত হইর়। আস্তীককে কহিল, বস! অভিলধিত বর প্রার্থন৷ 

কর। তাহারা চারি দিক্ হইতে ভুয়োভৃয়ঃ ইহাই কহিতে 
লাগিল, হে বিদ্বন্! আমরা তোমার কি প্রিয় কম্ম করিব 

বল; আমরা পরম শ্রীত হইয়াছি, তুমি আমাদের সকলকে 

ঘোর বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছ; বস! আমর তোমার 

কি অভীষ্ট সম্পাদন করিব বল। আস্তীক কহিলেন, যে 
সকল ব্রাহ্দধণ অথব অন্যান্ত মানবগণ প্রসন্ন মনে সায়ং ও 

কপি বনপা” উল ্পরপউ্হপট্পপপপপপা্  উাপপকজ্া সপর্পপ সত  পশী শ পিপি শী নাট 

(৭৭) যদি কোনও অংশে ন্যুনত] ঘটিয়! থাকে, এই আশক্কী করিয়া! 
সম্ভাবিত ন্যুনতাঁর পরিহারার্ধে ষে ঘজ্ঞ করিয়া প্রধান যজ্ঞের সমাপন 

করে, তাহার নাম অবভৃথ | 



ইই২, মহাভারত । 

প্রাতঃকালে আমার এই উপাখ্যান পাঠ করিবেক, এই বর 

দাও, ষেন তোমাদের হইতে তাহাদিগের কোনও ভয় থাকে 

না। নাগগণ প্রীত ও প্রসন্ন হইয়। কহিল, হে ভাগিনের ! 

তুমি যে প্রার্থনা করিলে, আমর! প্রীত চিত্তে নিঃসন্দেহ তাহা 

সম্পাদন করিব। 

যে ব্যক্তি দিবাভাগে অথবা রাত্রি কালে অসিত, আত্তিমান্, 

ও স্থনীথকে' স্মরণ করিবে, তাহার সর্পভয় ক্জাকিনে না। হে 

মহাভাগ নাগগণ ! যে মহাষশস্বী মহাপুরুষ মহষি জরণকারুর 
ওরসে নাগভগিলী জরগুকারুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

এবং বিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে তোমাদিগের রক্ষা করিয়াছেন, 

আমি তাহাকে স্মরণ করিতেছি; অতএব তোমাদের আমাকে 

হিংসা করা উচিত নহে । হে মহাবিষ সর্প! অপসর্পণ কর, 
তোমার মঙ্গল হউক, চলিয়া যাও, জনমেজয়ের যজ্ঞান্তে 
আস্তীক যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। যে সর্প 

আ.স্তীকবাক্য শুনিয় নিবৃত্ত না হয়, তাহার মস্তক শিংশবৃক্ষ- 

ফলের ন্যায় শত খণ্ডে বিদীণ হইয়। যায়। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দ্বিজেন্্র আস্তীক জমাগত ভুজগগণ 

কর্তক এইপএএকার উক্ত হইয়া, পরম প্রীতি প্রাপ্ত ও গমনা- 

ভিলাষী হইলেন। তিনি ভুজগগণকে সর্পসত্রভয় হইতে মুক্ত 
করিয়া পুক্র পৌন্র রাখিয়া যথাকাঁলে কাল প্রাপ্ত হইলেন । 
হে খবিপ্রবর ! আমি আপনকাঁর নিকট আস্তীকের উপাখ্যান 

ষথাব€ কীর্তন করিলাম । এই উপাখ্যান কীর্তন করিলে কখনও 

সপভিয় থাঁকে না । হে ভূগুকুলাবতংস ! আপনকার পুর্বব পুরুষ 

ভগবান্ প্রমতি, স্বীয় পুজ্র রুরু কর্তৃক জিজ্ভাসিত হইয়া, গ্রীতি- 
প্রফুল্প চিন্তে আস্তীকের পরম পবিত্র চরিত্র যেরূপ কীর্তন 
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করিয়াছিলেন, এবং আমিও তাহার নিকট যেরপ শুনিয়াছিলাম, 
আপনকার নিকট আগ্ভোপাস্ত অবিকল বর্ণন করিলাম । আপনি 

ডুগ্ুভবাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন, আস্তীকের সেই পরমপবিভ্র ধন্দ্মময় আখ্যান শ্রবণ 

করিলেন, এক্ষণে আপনকার অতি মহ কৌতুহল নিবৃত্ত 
হউক । 



একোনষফ্টিতম অধ্যায়-ভার 

শৌনক কহিলেন, হে সৃতনন্দন ! তুমি আমার নিকট ভূগ্ড- 
বংশের বুস্তাম্ত প্রভৃষ্কি অখিল মহণড আখ্যান কীর্তন করিলে, 

ইহাতে আমি তোমার প্রতি ত্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি 
তোমাকে পুনর্ববার অনুরোধ করিতেছি, ব্যাসনংক্রাস্ত ঘে সমস্ত 

কথা আছে, ,সে সমুদায় আমার* নিকট কীর্তন কর। অতি 
ছুঃসাধ্য সর্পসক্রে মহাত্সা সদস্যগণ অবসরকালে ষে যে বিষয়ে 

যে দকল বিচিত্র কথ! কীর্তন করিয়াছিলেন, আমরা তোমার 

নিকট সেই সমস্ত কথা বথাবহ শ্রবণ করিতে বাসনা করি; 
তুমি আমাদিগের নিকট বর্ণন কর। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্রনিষুক্ত ব্রাহ্মণেরা অবসরকালে 
বেদমুলক নানা আখ্যান কীর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসদেব 
মহাভারতরূপ বিচিত্র আখ্যান কীর্তন করেন । শৌনক কহিলেন, 
ভগবান্ কৃঞ্ণদ্বৈপ+য়ন অবসরকালে, রাজ। জনমেজয় কর্তৃক 
জিজ্ঞাসিত হইয়া, পাগণ্ুবদিগের যশস্কর যে মহাভারতরূপ 

আখ্যান বিধি পূর্ববক শ্রবণ করাইয়াছিলেন, মহানুভাব মহধির 
মনংসাগরসম্ভূত সেই পরম পবিত্র কথা বথাবিধি শুনিতে 
অভিলাষ করি, হে সাধুশ্রেন্ঠ ! তুমি তাহা কীর্তন কর; আমি 
অগ্যাঁপি আখ্যানশ্রবণে তৃপ্ত হই নাই । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে 
খষিপ্রবর ! আমি কৃষ্ণদৈপায়নগ্রোক্ত মহ উত্কৃষ্ট মহাভারত- 
নামক আখ্যান প্রথমাবধি সমুদায় কীর্তন করিব, আপনি শ্রবণ 

করুন । আমারও এই আখ্যান কীর্তন করিতে অত্যন্ত আঁহলাদ 

জন্মিতেছে । 



ধঞ্টিতম অধ্যায় _ভারতসুচনা 

-পাাতীি পোস্ট া্গা শট 

উগ্রশ্রবাঃং কহিলেন, ভপবান্ কৃষ্ণদৈপাঁষন রাজা জনমেজয়কে 

সর্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়। যছতক্ষেত্রে উপস্থিত »হইলেন 1 

যে পাগুবপিতাঁমহু মহাপুরুষ যমুনীছীপে শক্তিপুজ পরাশবের 

ওরসে জ্ত্যবতীর 'কন্ঠাবস্থাতেই তদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ কবিয়া- 

ছিলেন ১ যিনি জাতমাত্র স্বেচুছাক্রমে দেহ বুদ্ধি করিয়াছিলেন ও 

যিনি অঙ্গসহিত সমস্ত বেদ ও সমস্ত ইতিহাস অধ্যয়ন 

করিয়।ছিলেন ; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, পুজ্দোশপাদন 

ও যজ্ঞান্ক্ঠন দ্বার। কেহ খাঁহার তুল্য হইতে পারেন নাই ; যে 

অদ্বিতীয় বেদবেন্তা, সর্পবন্ত্ত, সচ্চরিত্র, সত্যপরাযুণ, কবি, ব্রক্মষি 

এক বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; যে পবিভ্রকীন্তি 

মহাষশত্বী মহাপূকষ শীস্তন্ুর বংশরক্ষার্থে প্রতর।দ্র, পাও ও 

বিদ্বুরকে জন্ম দিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা বেদবেদাকঙ্গপারগ 

শিক্ষগণনসমভিব্যাহাবে রাজধষি জনমেজয়ের ধজ্ক্ষেত্রে প্রবেশ 

করিলেন ; দেখিলেন, রাঁজা বনুসংখ্যক সদস্য” নান (দেশীয় 

নরপতিগণ, এবং যজ্ঞ্তানুষ্ঠাননিপুণ প্রজ।পতিতুল্য খন্বিক্গণে 
পরিবৃত হইয়া! উপবিষ্ট আছেন । 

ভরতকুলপ্রদীপ রাজধি জনমেজয় মহধিকে সমাগত দেখিয়া 

সত্বর হইয়া, স্বগণসমভিব্যাহারে প্রত্যদদগমন পূর্বক শি 11) 

নিমিত্ত কাঞ্চননিশ্মিত আসন প্রদান কবিনলন পল ।শ 

গষিগণেক তাত তল উপনীত বি এহীতগা, পভ আপ দি 

অন্ুুস।বে ত।হাস খিজ। ক বতেল 5 বন ৩০ 015 অবধ্ত আচননায় 

প্রদান করিয়া, পবিশেবে মধুপর্কোক্তবিধানে এক গো নিবেদন 

২ঈ' 
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করিয়। দিলেন। ব্যাসদেব জনসৌীরি 
স।তিশয় শ্রীত হইলেন, এবং নিক্ীরি ৃ 

নহে, এই বলিয়। উহার প্রাণবধ নিবারণ ক্ররিলেন। 

রাঁজা, এই রূপে প্রপিতামহের পুজা সমাধান করিয়া, প্রীত 
মনে তণ্ষধমীপে উপবেশন পুরঃসর তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা 

করিলেন । ভগবান্ও আত্মকুশল নিবেদিলেন। পরে সমুদাঁয় 

সদহ্যগণ তীহার স্তব করিলেন; তিনিও তাঁহাদের ঘখোচিত 

সমাদর করিলেন । অনন্তর জন্মেজয়, সমস্ত সদস্যগণসহিত 

কুতাঞ্জলি হইয়া, এই জিন্ভাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি 

কৌরন ও পাগুবদিগের বৃত্তীস্ত প্রতাক্ষ দেখিয়াছেন ; অতএব 

আমার একান্ত বাসনা এই, আপনি তাহাদের চরিত কীর্তন 

করেন। আমার পিতীমহের৷ রাগদেষাদিশৃন্য ছিলেন, তথাপি 
কি নিমিস্ত তাদৃশ বিবাদ ও তীদৃশ সর্ববসংহারকারী মহাযুদ্ধ 
ঘটিয়াছিল, আপনি কৃপা করিয়া এই সকল বুত্তাস্ত আগ্ভোঁপাস্ত 

বন করুন। 

ভগবান্ কুষ্ণদৈপায়ন তীহাঁর দেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া 
লমীপৌোঁপবিষ্ট স্বীয় শিষ্ক বৈশম্পায়নকে এই আদেশ করিলেন, 
পুর্বেধ কৌরব ও পাগুবদিগের যে রূপে আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, 
তাহা আমার নিকট তুমি যেরূপ শুনিয়াছ, দেই সমস্ত ইহাকে 

শরবণ করাও । বৈশম্পীয়ন গুরুদেবের আদেশ পাইয়া, রাজা 
সদস্তবর্গ ও অন্যান্য নৃপতিগণের নিকট কুরুপাগুবের গৃহবিচ্ছেদ 
ও কুলক্ষয় সংক্রাস্ত পুরাতন ইতিহাস আস্ঘোপাস্ত কীর্তন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । 

(00 স্পীপীপ শি 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রথমতঃ গুরুদেবকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে 

একাগ্র চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া এবং সমস্ত: ত্রান্ষণগণ 
ও অন্যান্য বিদঠন্ ব্যক্তিদিগের সম্মান ও সতরার করিয়া, 
দর্বলোকবিখ্যাত ধীমান মহধি ব্যাসদেবের অশেষ মত' বর্ণন 

করিব । মহারাজ ! আপনি" এই ভারতীয় কথা শ্রবণের' যোগ্য 

পাত্র, এবং গুরুদেবের আদেশ পাইয়া আমারও এই মহত 

কথার কীর্তনে উৎসাহ জন্মিতেছে। 

মহারাজ ! শ্রবণ করুন। রাজ্যের নিমিত্ত দ্যুতক্রীড়া দ্ব।র! 

যে রূপে কৌরব ও পাগুবদিগের আত্মবিচ্ছেদ, পাগুবদিগের 

বনবাঁস ও সর্ববসংহারক।রী সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, তাহা আমি 

আপনার নিকট বর্ণন করিব। যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ বীর, পিতার 

পরলোক প্রস্থানের পর, অরণ্য হইতে আলয়ে প্রত্যাগমন 

করিলেন, এবং অচিরকালমধ্যেই বেদে ও ধন্ুর্ব্বেদে কৃতবিদ্ধ 

হুইয়। উঠিলেন। কৌরবেরা পাগুবদিগকে এইরপ শ্রী, কীন্তি, 

রূপ, বল, বীর্য ও ওদাধ্য সম্পন্ন এবং পুরবাসিগণের প্রিয় 

দেখিয়া অত্যন্ত ঈধ্যাপরবশ হুইলেন। ক্রুরত্বভাঁব ছুর্ব্যোধন, 

কর্ণ ও সৌবল, একমতাবলম্বী হইয়া, পাগুবদিগের নানা 

নিগ্রহ করিতে ও তীাহাদিগের উপর যৎ্পরোনাস্তি অত্যাচার 

করিতে আরম্ভ করিল । পাপাত্সা ছুর্যোধন ভীমকে অন্নের 

সহিত বিষপান করাইয়ীছিল; কিন্ত্বু ভীম তাহা জীর্ণ করিয়া- 

ছিলেন । ভীম গলাঁতটে নিদ্রিত ছিলেন, ভুরাত্মা দছু্যোধন দেই 



২২৮ মহাভারত | 

অবস্থায় ভীহাকে বদ্ধ করিয়া গল্গাপ্রবাহে প্রস্টেট ধু রঃ 
গৃহে আসিয়াছিল। পরে কুন্তীনন্দন জাগরিত হইয়া রি ৬ 
বাহুবলে বন্ধনচ্ছেদন পূর্ববক গঙ্গাপ্রবাহ হইতে উত্থানি- করেন &: 
একদা ভীমকে নিত্রিত দেখিয়া, ছুর্য্যোধন অতি তীক্ষবিষ কৃষ্ণ- 
সর্প দ্বারা, তীহার সর্ববাঙ্ছে দংশন করায়, তথাপি উহার 
প্রীপনাশ হয় নাই। 

এই রূপে ছুর্য্যোধন পাগুবদিগের যে সকল নিগ্রহ করিত, 
মহামতি বিছুর তশপ্রতীকার ও তৃশুসমুদায় হইতে তীহাঁদের 

রক্ষণবিষয়ে সতত্ত অবহিত ছিলেন । ন্বর্গবাসী দেবরাজ ইন্দ্র 
যেমন জীবলোকের হৃখপ্রদ, বিছুর পাগুবদিগের নিয়ত সেইরূপ 
স্থখপ্রদ' ছিলেন । 

যখন ছ্রাজ্সা ছুষ্যোধন, কি গুপ্ত কি প্রকাশিত, কোনও 

উপায়েই পাণশুবদিগের বিনাশ করিতে পারিল না, তখন কণ 

ছুঃশাসন প্রভৃতি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং ধৃত- 

রাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া জতুগৃহ নিশ্মীণ করাইল। পুজ্রের 
চিত্তরঞ্জনকারী রাজ? ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগাভিলাষে পাগুবদিগকে 
নির্বাসিত করিলেন । তাহারা পঞ্চ ভ্রাত। ও জননী ছয় জনে 

হস্তিনাপুর হইতে প্রস্থান করিলেন । মহাপ্রীজ্ঞ বিছুর মহাশয় 

প্রস্থানকালে তাহাদের মন্ত্রিম্বরূপ হুইয়াছিলেন ; তীহারই মন্ত্রণা- 
প্রভাবে তাহারা নিশীথ সময়ে জতুশৃহদাহ হইতে মুক্ত হইয়। 
বন প্রস্থান করিতে পারিয়াছিলেন । পাগুবেরা বারণাবতনগরে 

উপস্থিত হইয়। জননীসহিত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

তাহার ধুতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে, অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক 
হইয়া, জতুশ্ুহে সংবশুসর বাস করিলেন। অনন্তর বিছুরের 

উপদেশ ক্রমে প্রথমতঃ স্রঙ্গ প্রস্তুত করিলেন ; পরে সেই 
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দান করিয়া এবং দুরাচার পুরোচনকে দগ্ধ 
ত গুপ্ত ভাবে পলায়ন করিলেন । 

কি গমন করিয়া পাগুবেরা এক বননির্কর সমীপে 
হিড়িম্বনামক এক মহাভয়ানক রাক্ষস দেখিতে পাইলেন, এবং 

এ রাক্ষসরাজের প্রাণবধ করিয়া প্রকাঁশভয়ে তথা হইতে 
পলায়ন করিলেন। ভীমসেন এই স্থলে হিড়িম্বা রাক্ষলীর 
পাণিগ্রহণ করেন * এই হিডিম্বার গর্ভে ঘটোৎকচেন্ন জম্ম হয়। 

অনস্তর পাগুবেরা একচক্রানামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন, 

এবং ব্রহ্মচারিবেশ পরিগ্রহ পূর্বক বেদাধ্যয়নরত ও ব্রতপরায়ণ 
হইয়া, কিছু কাল এক ব্রাল্গণের আলয়ে অবস্থিতি করিলেন । 

তথায় এক মহাবল পরাক্রাস্ত বকনামক ভয়ানক ক্ষুধার্ত রাক্ষস 

ছিল; মহাবাহু ভীমসেন তাহার নিকটে গিয়া, নিজ বাহুবীর্্য 
প্রভাবে তাহার প্রাণবধ করিয়া, নগরবাসীদিগের ভয় নিরাকরণ 
ও শোক নিবারণ করিলেন । 

কিয় দিন পরে পাগুবের। শ্রবণ করিলেন, পাঞ্চধালদেশে 

দ্রৌপদী নামে এক কন্যা স্বয়ংবরা হইয়ীছেন। স্বয়ংবরবৃত্তাস্ত 
শ্রবণ করিয়। তাঁহার! তথায় গমন করিলেন, এবং দ্রৌপদী লাভ 
করিয়া সংবশুসর কাল পাঞ্চালদেশে অবস্থান করিলেন । অনন্তর 

তাহাদিগকে সকলে প্নুশব বলিয়া জানিতে পারিবাঁতে, পুনর্ববার 

তাহারা হস্তিনাপুর প্রত্যাগমন করিলেন । 

রাজা ধুতরাষ্ট্রী ও ভীক্ষদেব পাগুবদিগকে কহিলেন, হে 

বৎসগণ ! কিসে তোমাদিগের ভ্রাতৃবিরোধ না হয়, এই বিষয় 
বিবেচনা করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, তোমাদিগকে খাগুব- 

প্রাস্থে বাস করিতে হইবেক ; অতএব তোমরা খাগুবপ্রস্থ প্রস্থান 

কর। এ নগর পরম রমণীয়, বাসের উপযুক্ত স্থান । তীহারা, 
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তাহাদিখের ছুই জনের বচনানুসারে, আপনাদিগের হুদা. 

সম্পন্তি গ্রহণ পূর্বক সমস্ত স্থহৃভ্জন সমভিব্যাহারে খাগুব প্রস্থ 
প্রস্থান করিলেন । 

পাঁগুবেরা তথায় বু বশুসর বাস করিলেন, এবং শন্দ্রবল- 
প্রভাবে অন্যান্য নরপতিদিগকে বশীভূত করিলেন। এই রূপে 
তাহারা র্্মনিষ্ঠ, সত্যব্রতপরায়ণ, সর্বব বিষয়ে সাবধান ও 
ক্ষমাশীল হইয়া অনেকাঁনেক বিপক্ষগণকে : বশীভূত করিতে 
লাগিলেন। মহাষশস্বী ভীমসেন পুর্ব দিক্ জয় করিলেন, 

মহাবীর অজ্ভুন “উত্তর দিক্, নকুল পশ্চিম দিক্, বিপক্ষপক্ষক্ষয- 

কারী সহদেৰ দক্ষিণ দিক্ জয় করিলেন। এই রূপে তাহারা 
সকলে সমস্ত পৃথিবীকে আপনাদিগের বশীভূত করিলেন। 

সৃষ্যদেব স্বভাবতঃ সতত বিরাজমান আছেন, এক্ষণে যথার্থ 

বিক্রমশা'লী পঞ্চ পাঁগুব সূর্য্যদেবের ন্যায় বিরাজমান হওয়াতে, 
পৃথিবী ষট্সুর্য্যসম্পনার ন্যায় হইল। 

অনন্তর, ষথার্থবিক্রমশীলী তেজন্বী ধর্মরাজ যুধিষ্টির, কোনও 
প্রয়োজনবশতঃ প্রাণ অপেক্ষাও শ্রিয়, পুরুষশ্রেষ্ঠ, স্থিরমতি, 
সর্ববগুণালঙ্কৃত অভ্ভুনকে বনপ্রেরণ করিলেন । তিনি পুর্ণ সংব- 

সর ও এক মাস বনবাস করিয়া, কৃষ্ণের সহিত সাক্ষী করিবার 

নিমিত্ত, দ্বারকা গমন করিলেন। তথায় তিনি বাস্দেবের 

অনুজ। রাজীবলোচনা মধুরভাষিণী স্ভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন । 
যেমন ইন্দ্রের শচী, নারায়ণের লক্ষ্মী, সেইরূপ স্ুভদ্রা পাগুনন্দন 
অভ্ভ্ুনের সহধম্মিণী হইলেন । 

কুন্তীতনয় অভ্ভুন, বাস্থুদেবের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া, খাণ্ডব- 

দাহে হব্যবাহনের তৃপ্তি সম্পার্দন করিলেন । বান্্রদেব সহায় 

থাকাতে খাগুবদাহ অভ্ুনের কষ্টসাধ্য হইল না। অগ্নি শ্রীত 
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1 অঙ্গ্ুনক্ষ ধনুইশস্ঠ. . গান্ডীৰ্ত অক্জায়রাণপুণ স্কুই তৃণ, 
রা উপিষধজ রথ পরদীন করিলেন; &. অর্জন খাঁশুবদাঁহকালে 
ময়না ক্ষ অস্থারতে মুক্ত- করেন, এই' নিদিত্ড মক্সান্থুর রাজসুয়- 
য্ভ্তকালে সর্ধদরভালঙ্কৃত দিব্য সত্তা. নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । 
নিতাস্ত ছুর্মাতি হীঝবুদ্ধি ছুর্ষ্োধিন শৈই সন্ভা দর্শলে লোভাক্রান্ত 

হইলেন; তখলীরে শকুনিনর সহ্তি পীঁঞ্জক্রীড়াতে যুগ্ষিষ্টিরকে:- 
ব্গনা ক্রিয়া” ফ্দশ বদরের নিশিল্তুবনপ্রোরণ করিলেন 1.. 
পাগুবেরী ছাদ বহুলর বন্বাসের পর এফ বৎসর অন্ত্তাভবাসে 
ণাকিলেন । 

প্াশুবেরা, এই আপে: '্রয়োদশ হস অতিক্রম ' করিয়া, 
যখন 'চতুর্জশ বর্ষে স্বীয় রাজাধিকার, প্রার্থন। করিয়াশ প্রীপ্ত 

হইলেন না, তখন যুদ্ধারশ্ড হইল। তাঁহারা সেই যুদ্ধে ক্ষতি : 
কুলের ধ্বংস ও বীজ! ছুধ্যোধেনের প্রাণবধ* করিয়া: 'পুনক্ায় 
উলািকার গত করিলেন. 
মহাত্মা সশ্চধদিশের পুক্বাইত্ত, দাজ্যাধিকাকের নিষিত্ত ভ্রাতৃ- 

ও খঙ্ছামেয়ের বৃন্থান্ত এই । | 

জু 

এ শেন 

কি রে 

টা 
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জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কৌরবচরিত মহাভারত 
উপাখ্যান সমুদায় সংক্ষেপে "কীর্তন করিলেন ; কিন্তু বিস্তারিত 
শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, 
অতগ্ডব আপনি সেই বিচিত্র কথা বিস্তারিত করিয়া পুনর্ববার 
কীর্তনকরুন। আমি পুর্ববপুরুষদিগের মহৎ চরিত্র শ্রবণ করিয়। 
তৃপ্ত হইতেছি না । পাগুবেরা যে ধর্ম্মজ্ক হইয়াও অবধ্য জ্ঞাতিবর্গ 
প্রভৃতিক্ন প্রাণব্ধ করিয়াছিলেন, অথচ সর্বজনপ্রশংসনীয় 
হইয়াছেন, ইহা অল্প হেতুতে হইতে পারে না। কি নিমিত্ত 
সেই নিরপরাধ : মহাপুরুষেরা, বিপতপ্রতীকারসমর্থ হইয়াও, 
ছুরাত্মা কৌরবদিগের প্রযোজিত সেই সমস্ত অসহ্য ক্রেশ সহ 
করিয়াছিলেন, কি নিমিত্ত অযুতহস্তিবলধারী বাহুশালী বুকেদর, 
অশেষ ক্রেশ ভোগ করিয়াও, ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলেন, 

ছুরাত্বারা দ্রৌপদীকে অশেষ প্রকারে ক্রেশ প্রদান করিয়াছিল, 
কিন্তু তিনি গ্রতীকারসমর্থী হইয়াও কি নিমিত্ত তাহাদিগকে 

ক্রোধনেত্র দ্বারা দগ্ধ করেন নাই; ছুরাত্মারা, নরশ্রেষ্ঠ ভীম, 
অঙ্ভুন, নকুল ও সহদেবকে যথেষ্ট ক্েশ দিয়াছিল, তাহারা 
যুধিষ্ঠিরকে দ্যুত ব্যসনে আসক্ত দেখিরীও কি নিমিত্ত তাহার 
অনুগত ছিলেন ; সর্ববধার্্িকশ্রে্ঠ ধর্ম্মবেত্তা ধর্্ননন্দন যুধিষ্ঠির 
এরূপ ক্লেশভোগের যোগ্য নহেন, তিনিই বাকি নিমিত্ত এত 

ক্লেশ সম্থ করিয়াছিলেন; আর কি ূপেই বা অর্জুন একাকী 
কেবল কৃষ্ণকে সারথি রূপে সহায় পাইয়া অসংখ্য, সেনা বিনাশ 
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সম্পাদন কাকে রটঁছিলেন ? হে তপোধন ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত 

অভ্জানাভঃ মনুস্য বলের! তন্ততকালে ষে সকল কন্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহা ন্ট হইল করুন । 
সহবুতে লিখিভু, উষ্টহিলেন, মহারাজ! ক্ষণ কাল ব্দিন্ঘ করুন, 

বিশ মক্দনরকীত্ডিত অতি .স্থবিস্তৃত পবিত্র আখ্যান কীর্তন 
করত হইবে। মহাত্মা মহাতেজাও সর্ববলোকপুজিত মহষি 
বেদবাসের সমুদয় অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিতেছি । 

অমিততেজা সত্যবতীতনয় পবিত্র লক্ষ শ্লোক দ্বারা এই বিষয় 
বিস্ত/প্রিত ূপে বর্ণনা করিয়াছেন । যে বিদ্বান ইহা পাঠ করেন 

ও বাহার। শবণ করেন, তাহার। অকলেই ব্রলগলোকে গমন 

করিয়। দেবভুল্যতা প্রাপ্ত হন । মহবিপ্রণীত 'এই উত্কুষ্ট পুরাণ 
ব্দেতুলা, পবিক্র, স্থআাব্য ও খবিগণপুজিত । এই পরম পবিত্র 

ইতিহাসে অর্থ, কাম 'ও তন্বভ্ঞানের বথার্থ লক্ষণ স্পঞ্ট রূপে 

উপদিষ্ট হইয়াছে । বিদ্ান্ ব্যক্তি দানশীল সত্যবাদী ধাশ্মিক 
সহাতআাদিগকে এই ব্যাস্প্রণীত বেদ শ্রবণ করাইয়। অর্থ লাভ 

করেন। চন্দ্র ঘেরূপ বাহু হইতে বিনিশ্ঘক্ত হয়েন, সেইরূপ 
লে।কের। ছুরাত্মা হইলেও এই পুরাণ পাঠে জণহত্যাদি মহাপাপ 

হইতে নিঃসন্দেহ পরিত্রাণ পায়। এই ইতিহাসের নাম জয়, 
অতএব বিজিগীষুদিগের ইহা শ্রবণ কর! কর্তব্য । বাজার! 
ইহা? শুবণ করিলে পৃথিবী জয় ও অর্াতি পরাজয় করিতে 

পারেন । ইহা মহ জন্ত্যরন ও পুংসবন সংস্কার স্বরূপ ; যুবরাজ 
মহিঘধীর সহিত ইহা বারংবার শ্রবণ করিলে, ভীহাদিগের অতি 

বীধ্যশালী পুক্র ও রাজ্যভাগিনা কন্যা জন্মে । অপরিমিত- 

বুদ্ধিশীলী মহধি বেদব্যাঁস, ধন্মশান্দ্ অর্থশীন্ত্র ও মোক্ষশন্ 

স্বরূপ এই ভারত রচন? করিয়ীছেন। এই ভারত বণগুম।ন কালে 
৬) 
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অনেকে কীর্তন, কপিতেছে, এবং উত্তর কালা 
করিবে? পুজেরা তার জব্দ করিলে পিতা 
প্রিয়কারী হয়,.। যে নর ইসা আন্ণ করে, সে কাচ, ও 
পাপ হইতে লীত্র বিনিষুক্তি হয়। যে সকল. ূ 
হই্ন্ী ভারতবংশীয় দিগের সহ জন্মবৃত্তান্ত আ্রবণ করে, ভাগ 

*ব্যাঁধিভয় ঁ পরলেইকভয় থাকে না।-.মহাত্মা। পাশুবাদিত,, 

- কীর্তি কীন্তন করিনা: উদ্দেশে, কুফইৈপায়ন, যশস্ষর আয়ুক্ষর 
এ স্বর্গ ও অর্থ, সংধনএই পাবি পুরী রচনা ফরিয়ংছেন । 
খিনি' শুদ্ধচরিত .. “পরিসর ার্ষপদিগকে ইচ্ছা আবণ “করান, 

ভিনি সনাতন ধর্ম লাভ করেন । যিনি শুচি হ্ইয়। বিখ্যাত 
কুরুকুলের ও অস্ঠান্ত প্রভৃতধনসম্পন্ন অতি তেজদ্ষী অর্রববিদ্ভা 
বিশারদ বিখ্যাতকীন্তি. নরপতিদিগের প্রসিদ্ধ, বংশ ্ফীর্ভন 
করেন, ভীহার বংশের বিপুল বৃদ্ধি হয়, এবং সকলে ভীহার 
সম্মান ও পুজা! করে। যে ত্রাহ্মণ ত্রতপরায়ণ- হইয়া, বর্ষা 
চারি মাঁদ পবিত্র ভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকঙ্গ-গাগ হইতে, 
মুক্ত হুয়েন। ফিনি নিত্য ভারত পাঠ করিয়। থাকেন, তাহাকে 

সকল বেদের পারদর্শী: বল! যার। যাভ!তে (দেবতাদিগের, 
ব্াঁজর্বিদিগের, বিধুতপাপ্্, পুণ্যশালী ্রহ্মর্ষিদিগের: জবান্ দেবেশ 

ক্ষেশবের ও দেবীর কীর্তন আছ্ছে, যাহাক্রে, কার্তিকেরের উন, 
বিবরণ বর্ণিত আছে, ফা প্ৌো্রি্িণমাহীত্বায কীর্তি ৪৮ 
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অমক্জ্ুবেদস্দরূপ ই টু রত: ধ্দলাভাকাজ্্ দিগের শ্রবণ 
কর্তা । 'ষে বিদ্বান রব ছিসে? বিশেদিখকে ইহা বণ, কল্ান, 

রে ৫ পর শি, টি 

তিনি নিষ্পাপ; হইয়া লোক ঈ 

দন করেন), আদি [আন্াঃ যর এক পাদ ান্িগ্ি 
 আবণ করা হি সে শ্রাদ্ধ পিুলোকিরিগের অক্ষয়, .তৃণডি 
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সম্পাদন করে। দিবসে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা জ্ঞানতঃ ব। 
অন্ভাঁনতঃ মনুষ্ত যে কল পাপ সঞ্চয় করে, মহাভারত শুনিলেই 
তাহা নষ্ট হইয়া! যায়। তরতবংশীয়দিগের মহও জন্মবিবরণ 
ইহাতে লিখিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম শ্ঞহাভারত ; 

যিনি মহাভারত শব্দের এই বুযুৎ্পত্তি অবগত হয়েন, তিনি 
সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। এই ভারতে ভরতবংশীয়দিগের- 
বিচিত্র চরিত্র কটুর্তিত হইয়াছে, ইহা পাঠ করিলে মনুষ্যের। 
মহাপাপ ইইতে মুক্ত হয়। লব্ধকাম মহর্ষি কৃষ্ণ দৈপ্যায়ন 
ক্রমাগত তিন বশুসর শুচি ও যত্শীল হইয়া নিয়ম পুর্ববক এই 
ভারত রচন। করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্ষণদিগের নিয়মযুক্ত হইয়া 
ইহ! শ্রবণ করা উচিত। এই ব্যাসপ্রোক্ত পবিত্র ভারতকথা ষে 

সকল ব্রা্ষণ পাঠ করেন, ও যাহারা শ্রবণ করেন, তাহারা 

ঘথেষ্টাচারী হইলেও নিষিদ্ধ কর্দ্ের অনুষ্ঠান ও বিহিত কর্মের 
অননুষ্ঠান জন্য দোষে লিপ্ত হয়েন না। ধর্দমকামনায় আন্ত এই 
ইতিহাস শ্রবণ করিলে কাঁমন! সিদ্ধ হয়। এই পরম পবিভ্র 
সর্বেবাৎকৃষ্ট ইতিহাস শ্রবণে যাঁদশ স্থখ ও সন্তোষ ল্লাভ হয়, 

মনুষ্য স্বর্গলাভেও তাদৃশ সুখ ও সন্তোষের অধিকারী হইতে 

পারে না। .যে কল পুণ্যশীল লোক এই অদ্ভুত কা শ্রবণ 

করেন, এবং শ্রবণ করান, তহাদিগের রাজসুয় ও অশ্বমেধের ফল 
লাভ হয়। যেমন জমুত্র ও শ্রমের রত্বনিধি বলিয়া! বিখ্যাত, 

এই. ভারতও সেইরূপ রত্ুনিধি। এই মহাভারত বেদতুল্য, 

পবিত্র, উৎকৃষ্ট, শ্রুতিস্থখপ্রদ ও শীলবর্ধন। হে রাজন! যে 
ব্যক্তি যাচকদিগকে এই ভারত দান করে, ভুহার সসাগর। 

পৃথিবী দান কর! হয়। আমি পুণ্য ও বিজয়ের নিমিত্ত সম্তভোৌষ- 
দায়িনী এই দিব্য মহাঁভারতকথা বিস্তারিত রূপে কীর্তন 
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ক্ারিতোছ, শআ্েবণ করুন । মহপি বেদব্যাঙ্গা সতত যত্রুশীল »ইযা 

ভিন রসে এই অদ্ভুত মহাতাঁবহ ইতিহাস রচন। করিয়।ছেন। 
ছে ভন্কতকুলপ্রদীপপ ! ধর, অর্থ, কাম, ৪ ফোক্ষের বিষয়ে যাহা 
ইহাতে লিখিত আছে, তাহাই অন্যত্র দেখা খাঁ, ষা্তা ইহাতে 
লিখিত হয় নাই, তাহ আব কুবাপি নাই । 

বি ০ ১০০ ০০ ৮... ০০০০১০৫০০০০ 

সম্পরণ । 

হাশর) 3 মাটি আনু 00৬৬ 
১৯ ক বরার 9খলােছে সে ঘোলন, 

তেও 88 ঠিএলোা চিফ) নো? 

289%. 












